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50 osób oddało 22,5 litra krwi

2

49

kapusta
kiszona
1 KG

22 listopada br. w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Sportowej w Kępnie odbyła się kolejna
akcja poboru krwi. Jej organizatorem byli: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Kaliszu –Terenowy Oddział w Ostrzeszowie oraz Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego
Czerwonego Krzyża w Kępnie, działający przy Jednostce Strzeleckiej 2016 Kępno. Akcja cieszyła
się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. Zarejestrowanych było 57 osób, z czego 50 zakwalifikowało się do oddania krwi. W sumie pozyskano aż 22,5 litra krwi.
str. 4

raport
SMOG-owy!

25 zł od osoby Strażacy walczyli
z żywiołem
„za śmieci”

Fot. KP PSP Kępno
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Informacje

wiadomości
Po interwencji prasowej, w której opisaliśmy w ubiegłym
numerze „Tygodnika Kępińskiego” nr 48, w artykule „Macewy na gruzowisku”, 26.11.br. otrzymaliśmy e-mail informujący o zabezpieczeniu znalezionych nagrobków żydowskich

listy, listy, listy…
Pan Mirosław Łapa,
redaktor naczelny „Tygodnika Kępińskiego”
Dzień dobry,
w nawiązaniu do wcześniejszej informacji z dnia 23.11.2020 r., informuję, że w dniu dzisiejszym (26.11.br.) znalezione podczas prac
na Os. Przemysława fragmenty macew zostały przewiezione na teren
synagogi przy ul. Łazienkowej 2 w Kępnie, gdzie zostały spaletowane
i zabezpieczone folią (zdjęcie w załączeniu).
			
z poważaniem
Jacek Małolepszy
Kierownik JRP
Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o.

W powiecie kępińskim pojawiły się kolejne zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, choć,
na szczęście, nie ma ich już tak dużo, jak w ostatnich tygodniach

Sytuacja w powiecie uspokaja się

Zmiany w raportowaniu
Zgodnie z informacją przekazaną przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, 24 listopada br.
nastąpiła zmiana systemu raportowania informacji statystycznych. Dane
dotyczące zakażeń z podziałem na
powiaty nie będą już przekazywane mieszkańcom przez Powiatową
Stację Sanitarno-Epidemiologiczną
w Kępnie. Taka sytuacja ma miejsce
we wszystkich powiatach. Nie będzie
również codziennych raportów, przesyłanych mediom przez urzędy wojewódzkie. Teraz dane te będą prezentowane jedynie przez Ministerstwo
Zdrowia, za pośrednictwem strony:
www.gov.pl/raport-zakazen. Możemy tam znaleźć dzienne statystyki
ogólnopolskie oraz z podziałem na
poszczególne województwa i powiaty. Klikając we właściwe miejsce na
mapie województw lub powiatów dowiemy się o liczbie nowych zakażeń

danego dnia oraz liczbie przypadków
śmiertelnych z podziałem na zgony
spowodowane przez COVID-19 i choroby współistniejące. Dane te znajdziemy również w poszczególnych
tabelach – tam informacja poszerzona
jest o współczynnik liczby zachorowań w przeliczeniu na 10 tysięcy
mieszkańców.
Zmiana w raportowaniu spowodowana jest różnicami pomiędzy informacjami przekazywanymi przez
sanepidy i ministerstwo. Przeprowadzona w całej Polsce analiza danych
dotyczących przypadków zakażeń
SARS-CoV-2 wykazała różnicę na
poziomie 22 tysięcy wyników między systemem elektronicznym a
innymi używanymi dotychczas narzędziami zbioru danych. - Zidentyfikowane rozbieżności nie wpływały
w istotny sposób na ocenę sytuacji
epidemiologicznej – zapewnia Główny Inspektor Sanitarny. - Od 24 listo-

sytuacja epidemiczna w powiecie kępińskim
Data	Nowe	Przypadki	Przyczyna śmierci:
zakażenia
śmiertelne	COVID/współistniejące

Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci
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śp. Jerzego Tarchały.
Wyrazy szczerego żalu
i słowa wsparcia naszemu koledze

Danielowi Tarchale,
z powodu śmierci Ojca

oraz kondolencje rodzinie
i bliskim Zmarłego
składa
redakcja „Tygodnika Kępińskiego”
Drodzy Czytelnicy,
„Tygodnik Kępiński” można znaleźć także w internecie.
Serdecznie zapraszamy na stronę
www.tygodnikkepinski.pl oraz na Facebook
pod adres www.facebook.com/tygodnikkepinski

Z głębokim smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Jana

Schudy,

wieloletniego członka Zarządu Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Serdeczne wyrazy współczucia
rodzinie Zmarłego oraz Jego bliskim
składa:
Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Kępnie

pada narzędzia rejestracji danych
epidemiologicznych zostaną ujednolicone. Zidentyfikowane przypadki, które nie zostały odpowiednio
wcześniej zaraportowane, zostały 24
listopada dodane do ogólnej liczby
dodatnich wyników – dodaje.
Szpital tymczasowy
gotowy na pacjentów
Zakończył się odbiór techniczny
szpitala tymczasowego budowanego
na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Obecnie Szpital
Kliniczny Przemienienia Pańskiego
formuje zespoły medyczne i prowadzi szkolenia zespołów medycznych.
Pierwsi pacjenci na poznańskich
targach pojawią się w pierwszym
tygodniu grudnia. Zabezpieczona
została już kadra medyczna. - W najbliższych dniach będziemy w pełni
gotowi do kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa naszych pacjentów. Obecnie jesteśmy w okresie niezwykle intensywnych przygotowań,
formowania zespołów medycznych
oraz szkoleń dotyczących używania
sprzętu – mówi dr hab. Szczepan
Cofta, dyrektor Szpitala Klinicznego
Przemienienia Pańskiego. Na terenie
targów stanęły już zbiorniki z tlenem
medycznym. Szpital oprócz łóżek będzie dysponował także gabinetami lekarskimi i zabiegowymi, magazynami leków, magazynem medycznym,
zapleczem sanitarnym dla pacjentów
oraz pomieszczeniami dla obsługi
medycznej i socjalnej szpitala.
Liczba łóżek w szpitalu tymczasowym będzie zwiększana etapowo.
Pierwszy etap, otwierający działalność, pozwoli na zabezpieczenie 150
łóżek. Uniwersytet Medyczny już
zabezpieczył kadrę medyczną, która
jest w stanie opiekować się 200 pacjentami. W kolejnych etapach, jeśli
liczba pacjentów wzrośnie, kadra medyczna może być poszerzona dzięki
rekrutacji prowadzonej przez stronę
szpitaltargi.pl, w ramach której zgłosiło się ponad 1200 osób.
Wojewoda Łukasz Mikołajczyk
analizuje również sytuację w szpitalach powiatowych, w których mogłoby dojść do zmniejszenia liczby łóżek
covidowych, jeśli zostaną spełnione
odpowiednie warunki. - Przygotowujemy ewentualny plan zmniejszania
liczby łóżek w określonych powiatach, jeśli sytuacja epidemiczna się
ustabilizuje, a szpital tymczasowy w
kolejnych etapach będzie zwiększał
liczbę przyjęć. Chcemy dać oddech
szpitalom powiatowym, ale kluczowa
jest sytuacja związana z liczbą zakażeń. To jest warunek, który musi być
spełniony – mówi wojewoda.
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Informacje

Historia
Publikujemy nieznaną historię pozostawionego przez Niemców zniszczonego czołgu w Rychtalu

Achtung Panzer, czyli parę słów o Panterze z Rychtala

W czasie walk o Rychtal podczas
II wojny światowej w miejscowości
grasował pewien kot. Należał do gatunku, który już wymarł. Inny był
niż wszystkie. Stalowa była to bestia,
niełatwa do zniszczenia. A jednak, w
Rychtalu znalazła swój koniec.
Biorąc pod uwagę działania frontowe w trakcie drugiej wojny światowej (jeśli chodzi o nasz region), to
właśnie w tej miejscowości odbyło się
najbardziej krwawe starcie. Wykrwawiała się tutaj głównie piechota. Lecz
nie tylko. Bo jak widać, dla sporej
pancernej „zwierzyny” znalazło się
tutaj miejsce. Skąd ona się tu wzięła?
Przyjrzyjmy się sytuacji na froncie.
W styczniu 1945 r, Rychtal, tak jak
i cały powiat kępiński, znalazł się na
trasie szturmu wojsk radzieckich w ramach operacji wiślańsko-odrzańskiej.
Na tym obszarze operował 73. Korpus
Armijny (składający się z trzech dywizji piechoty) wchodzący w skład 52.
Armii Radzieckiej, który zdobywał
południową część powiatu oraz 23.
Korpus Piechoty z 13. Armii, któremu przyszło przebijać się przez część
północną. Wehrmacht do tego boju

wystawił jednostki z Grupy Armii
A. Dokładny stan jednostek jest trudniejszy do ustalenia. Radziecka ofensywa toczyła się w takim tempie, że
zaskoczyło to wszystkich dowódców.
Radzieccy żołnierze wykonali swoje
zadania przed czasem i rozszerzyli
zasięg ofensywy, natomiast niemieccy… No cóż, nie było im do śmiechu
– w szeregach Wehrmachtu panował
chaos i bałagan. W tej sytuacji, często
przy panicznej ucieczce, daleko było
Niemcom do ich słynnego porządku,
a ich jednostki często zbijały się w
swego rodzaju „wędrujących kotłach”,
walcząc w okrążeniu z pędzącymi do
przodu wrażymi oddziałami.
Walki o Rychtal rozpoczęły się 19
stycznia 1945 r. I przyznać trzeba, że
nikt nie chciał odpuścić. Karabiny trajkotały, wybuchały granaty. Gąsienice
terkotały, grzmiały działa czołgowe, a
na niebie bój toczyły siły powietrzne
obu stron. Po zaciętym walkach, 21
stycznia zwycięzca mógł być jeden –
wojska ZSRR, które kontynuowały
ofensywę. Zniszczono sporą część zabudowań (niektóre źródła informują,
że chodzi tu nawet aż o 1/3 miejscowo-

Ze względu na epidemię pierwszy termin zjazdu absolwentów LO im. mjr. H. Sucharskiego w Kępnie, który miał odbyć
się w stulecie powstania szkoły, został odwołany. Jednak
prace nad przygotowaniem uroczystości nadal trwają. Za
pośrednictwem naszej gazety Komitet Zjazdowy LO nr 1
w Kępnie prosi wszystkich zainteresowanych o pomoc w
skompletowaniu niezbędnych materiałów fotograficznych

Komitet Zjazdowy
poszukuje szkolnych fotografii
Komitet Zjazdu Absolwentów
i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego nr I im. mjra Henryka
Sucharskiego w Kępnie, a właściwie
członkowie sekcji zajmującej się przygotowaniem okolicznościowej publikacji, zwracają się z gorącą prośbą do
sympatyków „starego ogólniaka”.
Poszukujemy zdjęć klas następujących roczników maturalnych (dla
ułatwienia podajemy także, jeśli dysponujemy takimi danymi, nazwisko
wychowawcy klasy z danego rocznika): 1922, 1923, 1924, 1925, 1928,
1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934,
1935, 1937, 1939, 1945/46, 1947/48,
1948/49, 1951/52, 1952/53 XI2 (Z.
Pietkiewicz), 1953/54 XI1 (Z. Pietkiewicz), 1953/54 XI2 (M. Żero),
1977/78 IVd (T. Chaliman), 1981/82
IVa (B. Pietrzak), 1981/82 IVb (J.
Kasprzak), 1981/82 IVc (S. Kowalski), 1982/83 IVb (W. Wypych),
1982/83 IVc (B. Śniegocka), 1983/84
IVa (B. Zwolenkiewicz), 1983/84
IVb (E. Janiszewski), 1983/84 IVc
(A. Wysocki), 1984/85 IVa (S. Kowalski), 1984/85 IVb (J. Woźniak),
1984/85 IVc (D. Hanaszyńska),
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1985/86 IVb (B. Pietrzak), 1985/86
IVc (D. Hanaszyńska), 1985/86 IVd
(T. Chaliman), 1986/87 IVb (Cz.
Sienkiewicz), 1986/87 IVc (M. Wieczorek), 1988/89 IVa (H. Kurzeja),
1988/89 IVb (Z. Niklewicz), 1988/89
IVc (A. Konarski), 1989/90 IVa (S.
Wróblewski), 1989/90 IVb (B. Pietrzak), 1989/90 IVc (D. Hanaszyńska), 1990/91 IVa (R. Wojtaszek),
1990/91 IVb (B. Śniegocka), 1992/93
IVd (W. Lorenc), 1996/97 IVe (S.
Wróblewski), 1997/98 IVe (A. Konarski), 1998/99 IVe (G. Kwiatek),
2001/02 IVc (A. Konarski), 2013/14
IVc (A. Konarski).
Zdjęcia można przesyłać pocztą elektroniczną (100lat@lokepno.
com.pl) lub przynieść je do szkolnej
biblioteki (tam zostaną natychmiast
zarchiwizowane i oddane właścicielowi). Zależy nam na uzupełnieniu archiwalnych zdjęć roczników,
dlatego zwracamy się do Państwa z
ogromnym apelem. Dostępne nam
źródła wyczerpałyśmy, dlatego prosimy Państwa o pomoc!
Karina Zalesińska
Paulina Pacyna-Dawid

ści). Poległo około stu żołnierzy wojsk
Osi, 28 radzieckich, a także 25 cywili.
Ucierpieli również jeńcy. Na tym całym pobojowisku, w okolicach poczty, przy nieistniejącym dziś budynku
pozostał niemy, czynny uczestnik tego
dramatu - zniszczony czołg.

– dla porównania – alianci wyprodukowali prawie 50 tysięcy Shermanów,
a Związek Radziecki jeszcze większą
liczbę T-34) były bardzo trudnym
przeciwnikiem w boju. Pantery nie
szerzyły takiego psychicznego terroru wśród przeciwników jak Tygrysy,

Zdjęcie pobrane ze strony internetowej Parafii
pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Rychtalu

Jaki zatem Niemcy
stracili pojazd w Rychtalu?
Był to stalowy, ważący 46 ton
potwór – Pz.Kpfw.V Panther Ausf.G.
Dla ułatwienia będziemy ten pojazd
nazywać bardziej swojsko – Panterą. Czołgi średnie typu Pantera swój
chrzest bojowy przeszły w wielkiej
bitwie pod Kurskiem. Jak ocenimy
ten debiut? Lekko mówiąc, furory
ten sprzęt nie zrobił. Pojazdy wyładowano z pociągów, ruszyły i…
większość nie dojechała na pole bitwy z powodu awarii. Silniki oraz
przekładnie sypały się na potęgę. Natomiast, gdy wyeliminowano te wady
„wieku dziecięcego”, wynikające z
pośpiechu i niedopracowania maszyny, to trzeba przyznać, że Niemcom
maszyna się udała. Inżynierowie wyciągnęli wnioski (zrobili to lepiej niż
polscy piłkarze po kolejnej porażce)
i wyeliminowali najważniejsze niedociągnięcia. Mimo że było ich stosunkowo niewiele (niespełna 6 tysięcy

lecz i tak załogi wrażych czołgów
wolały nie mieć do czynienia z tym
groźnym czołgiem. Maszyna napędzana 700-konnym silnikiem produkcji znanej do dziś firmy Maybach
posiadała gruby pancerz i dobre,
długolufowe działo kalibru 75 mm.
Pojazd produkowano w trzech głównych seriach produkcyjnych. Wersji
D (czyli ta, która debiutowała pod
Kurskiem), odmiana A oraz finalna,
czyli G. Porządku w nazwie tych
odmian jak widać nie ma się co doszukiwać.
Co wiemy o Panterze
z Rychtala?
Analizując materiał zdjęciowy,
wiemy, że jest to pojazd w wersji finalnej, najbardziej dopracowanej,
czyli Ausf.G. Pantera została użyta
w boju przez 424. Batalion Czołgów
Ciężkich (s.Pz.Abt.424, który wcześniej nosił nazwę s.Pz.Abt.501). Zanim część tego oddziału pojawiła się
w naszej okolicy, poniosła gigantycz-

ne straty w walkach pod Lisowem
oraz w Częstochowie (tracąc przy
tym m.in. swojego dowódcę). Sprzęt
tracony był w zastraszającym tempie.
I w tym miejscu mamy ciekawostkę
świadczącą o tym, że „nasza Pantera”
jest wyjątkowa. Tego typu bataliony
wyposażone były w pojazdy typu Tiger bądź Tiger II. Natomiast sytuacja
jednostki była dramatyczna i trzeba
było rzucić do boju sprawny sprzęt
w myśl zasady „przyda się wszystko,
co jeździ i strzela”. W związku z tym,
przysłano uzupełnienie z zakładów
remontowych w Brzegu. Na wyposażenie Batalionu weszły następująco:
dwa egzemplarze Pz.Kpfw.V Panther,
3 czołgi średnie Pz.Kpfw.IV, 2 niszczyciele czołgów typu Hornisse i kilka niszczycieli czołgów typu Hetzer.
Pojazdy całkowicie nieetatowe przy
tego typu jednostce, lecz potrzebne
w tak trudnej sytuacji.Większość jednostki przerzucono do Zielonej Góry,
a stamtąd do Paderborn, gdzie przeszła reorganizację. Do Rychtala trafiła jedynie bliżej nieokreślona część
zgrupowania.
Brakuje dokładnych informacji
na temat użycia tej maszyny w trakcie walk w Rychtalu. Ojciec Aleksy
Witek wspomina, że czołgi oraz artyleria tak jednej jak i drugiej strony
konfliktu ostrzeliwały okoliczne wieże kościelne. Wolfgang Schneider w
książce „Tigers in Combat” twierdzi,
że czołg został wysadzony 21 stycznia 1945 roku.
Jaki był los pojazdu po wojnie?
Na pewno jakiś czas spędził w tym
samym miejscu, gdzie go zniszczono (na zdjęciu widać, że ludzie przy
czołgu są stosunkowo lekko ubrani,
możemy więc przypuszczać, że fotografię wykonano wiosną). O dalszych
losach wraku docierały do autora
sprzeczne wiadomości, więc nie będziemy publikować niesprawdzonych
informacji.
Paweł Tajnert

Akcja poboru krwi w hali widowiskowo-sportowej w Kępnie

50 osób oddało 22,5 litra krwi

22 listopada br. w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Sportowej
w Kępnie odbyła się kolejna akcja
poboru krwi. Jej organizatorem byli:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Kaliszu – Terenowy Oddział w Ostrzeszowie oraz
Klub Honorowych Dawców Krwi
Polskiego Czerwonego Krzyża w
Kępnie, działający przy Jednostce
Strzeleckiej 2016 Kępno.
Pomimo sytuacji epidemicznej
w kraju akcja cieszyła się ogromnym
zainteresowaniem mieszkańców. W
korytarzu dawcy czekali w kolejce, a
godziny, w których można było oddawać krew, trzeba było nieco przedłużyć, aby przyjąć wszystkich chętnych
do podzielenia się najcenniejszym
darem, jakim jest krew. Zarejestrowanych było 57 osób, z czego 50 zakwalifikowało się do oddania krwi.
W sumie pozyskano aż 22,5 litra
krwi. - Mimo tego, że mamy pandemię i spadła ilość osób chętnych do
oddawania krwi, bo ludzie mają jednak pewne obawy, inni są na kwarantannie bądź chorują i nie przy-
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chodzą, tym razem w akcję włączyło
się bardzo dużo osób. To cieszy, robi
wrażenie i motywuje do dalszego
działania. Akcja jest zdecydowanie
udana i mam nadzieję, że kolejne,
które będziemy organizować, również będą tak udane i ludzie odpowiedzą na nasz apel – podsumowuje
prezes Klubu HDK PCK przy JS 2016
Kępno Zbigniew Radłowski.
Dawcy krwi wiedzą, jak
cennym jest ona darem

Od 22 do 26 listopada obchodzone są Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK. To cykliczne wydarzenie,
które ma na celu podkreślenie, jak
niezbędnym i bezcennym darem jest
krew. Tak duży odzew mieszkańców
na zorganizowaną akcję jest doskonałym sposobem na uczczenie tego
ważnego święta.
KR

Informacje

wiadomości

25 listopada 2020 roku mnął rok od momentu powołania przez premiera Mateusza Morawieckiego Łukasza Mikołajczyka na funkcję wojewody wielkopolskiego. W tym czasie, prócz realizacji programów rządowych, wojewoda od lutego br. na szczeblu województwa prowadzi działania związane z walką z
wirusem SARS-Cov-2 i wywołaną nim chorobą COVID-19

Rok wojewody Łukasza Mikołajczyka

Czas pandemii COVID-19 mocno
ograniczył działania związane z wizytami wojewody w wielkopolskich
powiatach. W ciągu ostatnich 365
dni Łukasz Mikołajczyk odwiedził
wszystkie wielkopolskie powiaty. –
Aktywność w terenie ze względów
epidemicznych została mocno ograniczona, choć od listopada 2019 do
marca 2020 roku udało mi się choć
raz odwiedzić większość powiatów.   Nie ukrywam, że brakuje mi
tego, bo spotkania z samorządowcami i mieszkańcami, spoglądanie
z bliska na zmiany w regionach pomagają w codziennej pracy. Wierzę,
że w 2021 roku uda nam się nadro-

ponad 3 tys. łóżek dla pacjentów
zmagających się z COVID-19. Dodatkowe kilkaset miejsc zapewni
szpital tymczasowy. Do tej pory wojewoda wydał 272 decyzje zwiększające liczbę miejsc w szpitalach.
Bezpieczeństwo
Działania prowadzone przez
urząd wojewódzki w ostatnich miesiącach dotyczyły również wydawania szpitalom niezbędnego sprzętu i
środków ochrony osobistej. Służby
wojewody przekazały m.in. 178 tys.
kombinezonów ochronnych, 8,6 mln
maseczek medycznych i ponad 500
tys. półmasek FFP, 5,2 mln rękawic
czy sprzęt medyczny, taki jak apara-

Wojewoda Ł. Mikołajczyk podsumował na łamach
„Tygodnika Kępińskiego” miniony rok w swojej pracy

bić ten czas, który zabrał nam COVID-19 – mówi Ł. Mikołajczyk.
Mimo sytuacji spowodowanej
koronawirusem wojewoda nadzoruje
prace związane z realizacją rządowych programów na terenie Wielkopolski. Wraz z końcem lutego 2020 r.
dominujący stał się obszar związany
ze służbą zdrowia.
Zdrowie
Wojewoda Ł. Mikołajczyk 28
lutego 2020 r. wydał decyzje administracyjne dla dziewięciu szpitali,
które zostały przeznaczone dla osób
znajdujących się w stanie nagłego
zagrożenia zdrowotnego spowodowanego COVID-19. Kolejna kluczowa decyzja wojewody dotyczyła
przekształcenia szpitala miejskiego
w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej w
placówkę jednoimienną, gwarantując chorym na COVID-19 406 łóżek.
Równocześnie w marcu i kwietniu
stworzony został system mobilnych
zespołów wymazowych oraz uruchomiono izolatorium w poznańskim
hotelu „Ikar”, a następnie dedykowany dla medyków hotel „Moxy” w
Poznaniu. Od kwietnia do czerwca
kolejnym szpitalem jednoimiennym była placówka w Wolicy koło
Kalisza. Z początkiem września wojewoda wydał decyzje dla szpitali,
dzieląc łóżka na trzy poziomy zabezpieczenia. Pod koniec listopada dla
zakażonych koronawirusem dostępny będzie również szpital tymczasowy na Międzynarodowych Targach
Poznańskich. Wojewoda koordynuje
prace związane z powstaniem szpitala, współpracując w tym zakresie
z władzami Poznania i prezesem
MTP.  Obecnie w Wielkopolsce jest

ty EKG, respiratory, kardiomonitory,
pompy infuzyjne, pulsoksymetry czy
kabiny do dezynfekcji i kontaminacji
osób. Wojewoda Łukasz Mikołajczyk aktywnie współpracuje również
z samorządowcami – wielokrotnie
zapraszał do wspólnych wideokonferencji w ramach sztabów zarządzania
kryzysowego wójtów, burmistrzów,
prezydentów i starostów czy przedstawicieli szpitali. – Uważam, że kluczem do dobrej współpracy jest rozmowa. Nawet jeśli mamy sprzeczne
poglądy w danych obszarach, to nie
może to rzutować na dobro mieszkańców. Szukamy złotego środka i
pracujemy nad rozwiązaniami, które będą akceptowalne dla każdej ze
stron. W Wielkopolsce udowadniamy, że tak się da – ocenia wojewoda.
Bieżące wsparcie zapewniały także
Wojska Obrony Terytorialnej, które
uczestniczyły m.in. w organizacji
punktów drive-thru.
Infrastruktura
Wojewoda odpowiada również
za takie programy drogowe jak rządowy Fundusz Dróg Samorządowych.
To miliony złotych, które trafiają do
gmin i powiatów w Wielkopolsce. Ł.
Mikołajczyk podpisuje obecnie umowy w ramach dofinansowań na 2020
rok. Obecnie premier Mateusz Morawiecki przyznał dofinansowanie
na kwotę 231,7 mln zł dla 102 zadań
gminnych i 42 powiatowych, co da
w rezultacie 201 km wybudowanych
bądź przebudowanych dróg w Wielkopolsce. – Fundusz Dróg Samorządowych to ogromne wsparcie dla
gmin i powiatów. W jednej z mniejszych miejscowości w Wielkopolsce
podczas otwarcia drogi mieszkań-

cy powiedzieli mi, że czekają na
nią już 50 lat. Taki właśnie jest cel
funduszu i możemy jego rezultaty
obserwować właśnie na podstawie
kilometrów wybudowanych lub
przebudowanych dróg. To wielka
infrastrukturalna zmiana – mówi
Ł. Mikołajczyk. Wojewoda podpisał
również umowy ramowe, dofinansowując powiat poznański i koniński
oraz województwo wielkopolskie
łączną kwotą 4 mln zł na przygotowanie dokumentacji pod budowę
mostów na Warcie i Noteci.
Samorządy otrzymują rządowe
środki również w ramach Funduszu
Rozwoju Przewozów Autobusowych.
W ciągu ostatniego roku na wsparcie
przewozów autobusowych w Wielkopolsce przeznaczono 5,2 mln zł.  
Polityka społeczna
Kluczowym elementem polityki społecznej rządu Zjednoczonej Prawicy jest program „Rodzina
500+”. Co miesiąc na konta gmin
wpływa średnio 335 mln złotych,
co oznacza, że w okresie kadencji
wojewody Ł. Mikołajczyka program
objął ponad 650 tys. dzieci i stanowił
wsparcie na kwotę 4 mld zł. Dobry
Start w 2020 roku objął 446 tys.
świadczeniobiorców na kwotę 138,4
mln zł, a realizowany w 224 z 226
wielkopolskich gmin posiłek w szkole i w domu do tej pory został skierowany do 67,7 tys. osób i przeznaczono na niego 31,5 mln zł.
Wśród innych programów można wyróżnić Maluch+, który w 2020
roku wyniósł najwięcej w historii –
40,2 mln zł. Łącznie w 2020 roku ta
kwota pozwoli na utworzenie 1687
nowych miejsc opieki, a dofinansowanych zostanie 8253 już funkcjonujących. Z kolei program „Senior+”
umożliwił stworzenie 25 nowych
placówek, zapewniając 685 nowych
miejsc dla seniorów oraz pozwolił
na funkcjonowanie 52 istniejących
podmiotów dla 1279 seniorów. Łącznie na ten cel wojewoda przekazał
ponad 6 mln zł. Wśród programów
dla osób starszych można wyróżnić
także „Opiekę 75+”, która obejmuje
45 wielkopolskich gmin, a przekazana samorządom kwota to 2,6 mln zł.
W ciągu pierwszego roku kadencji Ł.
Mikołajczyka od grudnia 2019 do listopada 2020 r. wielkopolskim samorządom prowadzącym domy pomocy
społecznej przekazano dofinansowanie w łącznej kwocie ponad 57 mln.
zł. W 2020 r. przeznaczono na wydatki bieżące związane z epidemią COVID-19 ponad 9 mln złotych. Sukcesywnie powstają również kolejne
środowiskowe domy samopomocy.
W tym okresie zakończono inwestycje w Pile, Rozalinie i Sypniewie.
Obecnie realizowane są kolejne dwie
w Wielichowie i Dobieszczyźnie.
Paszporty i cudzoziemcy
W czasie pierwszego roku kadencji Ł. Mikołajczyka w Wielkopolsce
zostało wydanych 61,5 tys. paszportów oraz 49,6 tys. zezwoleń na pracę
dla cudzoziemców. Do 10 poszerzyła
się również baza punktów obsługi
paszportowej. W maju br. na wielkopolskiej mapie kolejny punkt pojawił
się w Środzie Wielkopolskiej.

Dzięki współpracy
daliśmy radę
Jak pierwszy rok swojej kadencji
ocenia wojewoda Ł. Mikołajczyk? –
Ten rok jest całkowicie zdominowany przez COVID-19. Mimo tych
okoliczności nieprzerwanie realizujemy programy rządowe, których
beneficjentami są Wielkopolanie. Z
powodu covidowych ograniczeń nie
udało mi się zrealizować wszystkich
celów, choćby powołania tematycznych rad, poza radą ds. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, która
działa od lutego. Zmalała również
częstotliwość moich wizyt w regionach. W ciągu ostatniego roku bardzo szybko zmieniały się priorytety,
cele i plany. Dziś najważniejsze jest
zapewnienie odpowiedniej bazy łóżkowej oraz kadry medycznej. Do tej
pory dla nikogo nie zabrakło miej-

sca w szpitalu, staramy się mieć
dużą rezerwę łóżkową i każdego
dnia weryfikujemy te parametry, korygując je odpowiednimi decyzjami.
Ułożyliśmy rzeczywistość na nowo
z dużą pomocą świata cyfrowego.
Jestem przekonany, że za kilka miesięcy uda nam się wszystkim wrócić
do tego życia, które dobrze znamy,
pamiętamy i kochamy – mówi wojewoda Ł. Mikołajczyk. – Cały czas
otwarty jestem na spotkania i rozmowy z wielkopolskimi samorządowcami, z którymi współpraca w
ostatnim roku układała się bardzo
dobrze. Moja praca to 24 godziny
na dobę, 7 dni w tygodniu. Dziękuję
za zaufanie premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i współpracę ze
wszystkimi, z którymi dane jest mi
każdego dnia działać na rzecz Wielkopolski – dodaje wojewoda.
m

Starostwo umorzy pożyczkę w wysokości 1 mln zł dla szpitala w Kępnie i zakup dwóch nowych karetek

Pomoc dla szpitala
Od wielu lat władze powiatowe
jak i wojewoda wspierali tutejszy
szpital pożyczkami, jednak za każdym razem placówka musiała spłacać swoje zobowiązania. - Członkom
zarządu zależy na tym, aby szpital
kępiński funkcjonował dobrze, miał
zabezpieczenie finansowe i mógł w
odpowiedni sposób świadczyć usługi
medyczne. Dlatego taka jest intencja Zarządu Powiatu, aby umorzyć
pożyczkę, która została udzielona w
styczniu br. na rzecz spłaty należności wobec ZUS - stwierdził starosta
Robert Kieruzal. Zarząd Powiatu
Kępińskiego umorzył pożyczkę w
wysokości 1 000 000 zł. przekazaną
na rzecz Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie w styczniu tego roku.
Tylko w tym roku na rzecz szpitala przekazanych zostało z budżetu
Powiatu Kępińskiego blisko 4 miliony zł: w styczniu podpisano umowę
pożyczki na kwotę 1 000 000 zł, w
lutym podpisana została umowa na
podstawie, której Powiat Kępiński
przekazał na rzecz rozwoju szpitala
i prowadzone w jego obrębie prace
inwestycyjne kwotę 750 000 zł, w
październiku Rada Powiatu Kępińskiego podjęła uchwałę o pokryciu
części straty bilansowej wykazanej
w sprawozdaniu finansowym za 2019
r. w kwocie 1 628 087,36 zł; ostatnim grantem dla szpitala jest kwota
220 171 zł, która wykorzystana zostanie przez szpital na zakup ambulansu
transportowego, wyżej wymieniona
suma to niewykorzystana część dotacji przyznanej szpitalowi przez Powiat Kępiński w 2019 r.
Dyrektor szpitala w Kępnie Beata
Andrzejewska nie ukrywa, że kierowana przez nią placówka jest w
trudnej sytuacji finansowej. - Dzięki
zaangażowaniu pracowników wykonaliśmy dużą pracę, aby wyjść z
trudnej sytuacji finansowej. Nie jesteśmy jeszcze na takim etapie, aby
funkcjonowanie szpitala bilansowa-

ło się, jednak dążymy usilnie do tego.
Pod koniec września wynik jest na
poziomie straty 2.257.000,00 zł, czyli
pod koniec roku prognozowana strata
może wynieść około 3 mln zł. Niestety, koszty związane z drugą falą epidemii są spore, więc ten wynik może
być trochę gorszy, ale i tak lepszy od
planowanej pierwotnie straty na ten
rok, w wysokość 4 mln zł – zaznaczyła dyrektor szpitala.
Wszystkie wymagalne zobowiązania finansowe szpitala zostały spłacone. Ogólne zobowiązania wobec
ZUS wynoszą 7,5 mln zł. - Uzgodnienia z dyrekcją ZUS zaowocowały
układem ratalnym, który pozwala na
spłatę zobowiązań z zachowaniem
płynności finansowej szpitala i bezpiecznej działalności szpitala. Zobowiązania te nie stanowią zobowiązań
wymagalnych i są regulowane zgodnie z terminami. Rozwiązanie to również pozwoliło na uniknięcie kredytu
bankowego i dodatkowych kosztów.
Układ ratalny w czasie epidemii jest
rozwiązaniem bezkosztowym – informowała B. Andrzejewska.
Nowe karetki
Jeszcze w tym miesiącu tutejszy
szpital otrzyma dwie karetki. Jedna
będzie specjalistyczna „S” dla Zespołu Ratownictwa Medycznego, a druga
służąca do transportu pacjentów „T”.
Zakup ambulansu sanitarnego
dla Specjalistycznego Zespołu Ratownictwa Medycznego w SPZOZ
Kępno w całości sfinansowany zostanie z rezerwy budżetowej kancelarii
premiera RP. Uzyskane dofinansowanie, w kwocie 400 tys. zł, w pełni pokryje koszty zakupu karetki (w pełni
wyposażona).
Druga karetka do transportu „T”
kosztować będzie 380 tys. zł. Jest już
wyposażona w sprzęt do ozonowania. Znaczną część kosztów stanowić
będzie dotacja z budżetu powiatu w
kwocie 220 tys. zł. 100 tys. zł pochodzi od darczyńcy, a reszta to środki
własne szpitala.
Oprac. m
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Aktualności

straż pożarna / policja

Mieszkańcy gminy Kępno zapłacą o 7 zł więcej niż dotychczas za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zdarzenie drogowe w Kierznie

Fot. KP PSP Kępno

25 zł od osoby „za śmieci”

Przewróciła się
ciężarówka z piaskiem

17 listopada br., o godzinie
12.34, dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Kępnie otrzymał zgłoszenie o
zdarzeniu drogowym w Kierznie.
Przybyli na miejsce strażacy ustalili,
że poza drogą, w rowie, znajduje się
przewrócony na bok samochód cięża-

rowy przewożący piasek. - Działania
straży polegały na zabezpieczeniu
miejsca zdarzenia oraz neutralizacji wyciekającego ze zbiornika oleju
napędowego – relacjonuje mł. kpt.
Jakub Sobczak z KP PSP Kępno. Na
szczęście, w wyniku zdarzenia nikt
nie odniósł obrażeń.
Oprac. KR

Dwóch kierowców
na „podwójnym gazie”
29 października br., po godzinie
20.00, doszło do ujęcia obywatelskiego w Mikorzynie. 39-letni bralinianin, kierujący osobowym oplem,
został ujęty przez świadka jadącego
za nim. Po przybyciu na miejsce funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kępnie, którzy sprawdzili stan
trzeźwości mężczyzny, okazało się, że
kierujący ma ponad 4,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
Następnego dnia, 30 października
br., po godzinie 15.00, dyżurny KPP
Kępno otrzymał zgłoszenie o kolej-

nym obywatelskim ujęciu nietrzeźwego kierującego, tym razem na ul. Przemysłowej w Kępnie. Policjanci, którzy
udali się na miejsce, poddali mężczyznę badaniu na zawartość alkoholu w
organizmie. Wynik wyniósł ponad 3,5
promila. Kierujący to 48-letni mieszkaniec gminy Kępno, który podróżował osobowym fiatem.
Obaj kierowcy na „podwójnym gazie” zostali osadzeni w pomieszczeniu
dla osób zatrzymanych, stracili prawo
jazdy, a za popełnione przestępstwo
odpowiedzą przed sądem. Oprac. KR

Raport SMOG-owy
W „Tygodniku Kępińskim” publikujemy dane pomiarowe z sensora Syngeos, dotyczące poziomu smogu w Kępnie, Baranowie i Perzowie. Pomiary – codziennie między
godz. 17.00 a 19.00. W Polsce dobowa norma stężenia PM 10 wynosi 50 µg/m3,
poziom informowania występuje przy 200 µg/m3, a alarmowy – przy 300 µg/m3.

KĘPNO (ul. H. Sienkiewicza 21)

	DATA	PYŁ PM 2.5 (µg/m3) 	PYŁ PM 10 (µg/m3)	JAKOŚĆ
		
– % NORMY	
– % NORMY	POWIETRZA
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12

33,2 (132%)
30,8 (122%)
25,3 (100%)
30,8 (122%)
22,3 (89%)
51,9 (206%)
63,3 (252%)

54,6 (109%)
51,0 (102%)
41,5 (83%)
51,0 (102%)
37,5 (75%)
85,5 (171%)
105,2 (210%)

Umiarkowana
Umiarkowana
Dobra
Umiarkowana
Dobra
Umiarkowana
Umiarkowana

BARANÓW (ul. Ogrodowa 2)

	DATA	PYŁ PM 2.5 (µg/m3) 	PYŁ PM 10 (µg/m3)	JAKOŚĆ
		
– % NORMY	
– % NORMY	POWIETRZA
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12

74,0 (296%)
68,5 (274%)
56,7 (226%)
47,1 (188%)
48,9 (195%)
98,1 (392%)
131,0 (524%)

122,6 (245%)
113,5 (227%)
95,0 (190%)
78,1 (156%)
81,9 (163%)
163,8 (327%)
218,7 (437%)

Umiarkowana
Umiarkowana
Umiarkowana
Umiarkowana
Umiarkowana
Zła
Bardzo zła

PERZÓW
	DATA	PYŁ PM 2.5 (µg/m ) 	PYŁ PM 10 (µg/m3)	JAKOŚĆ
		
– % NORMY	
– % NORMY	POWIETRZA
3

25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
Oznaczenie kolorów:

6

66,5 (265%)
46,3 (185%)
48,8 (195%)
50,9 (203%)
52,4 (209%)
37,5 (149%)
79,7 (318%)
Wspaniała

110,8 (221%)
77,3 (154%)
81,4 (162%)
82,5 (165%)
86,5 (173%)
62,0 (124%)
123,0 (264%)
Dobra

Umiarkowana

Umiarkowana
Umiarkowana
Umiarkowana
Umiarkowana
Umiarkowana
Umiarkowana
Umiarkowana
Zła

Bardzo zła

30 listopada br. odbyła się XXV
sesja Rady Miejskiej w Kępnie.
Wśród najważniejszych tematów
znalazł się projekt uchwały w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
stawki opłaty za pojemnik na odpady
na terenach niezamieszkałych. „Za”
głosowało 15 radnych, „przeciw” – 4,
a dwoje wstrzymało się od głosu.
Do tej pory mieszkańcy gminy
Kępno za odbiór odpadów segregowanych płacili miesięcznie 18,00 zł
od osoby. Od 1 stycznia 2021 r. opłata
ta wynosić będzie 25,00 zł. W przypadku, gdy odpady komunalne nie są
zbierane w sposób selektywny, stawka wynosić będzie miesięcznie 75 zł
od osoby.
Zmianę wprowadzono również w
cenniku dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. Gdy są one
zbierane w sposób selektywny, za pojemnik o pojemności 120 litrów cena
wyniesie 6,30 zł, 240 litrów – 12,70 zł,
a 1.100 litrów – 58,20 zł. W przypadku
odpadów zbieranych nieselektywnie
ceny za pojemniki wyniosą: pojemność 120 litrów – 25,00 zł, 240 litrów

– 50,00 zł i 1.100 litrów – 232,00 zł.
Z kolei od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki
letniskowe lub inne nieruchomości
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez
część roku, a odpady komunalne są
zbierane selektywnie stawka wynosi
160 zł za rok od nieruchomości, zaś
nieselektywnie – 400 zł za rok od nieruchomości.
Rada Gminy, określając stawki
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, musi wziąć pod uwagę liczbę mieszkańców zamieszkujących
daną gminę, ilość wytwarzanych na
terenie gminy odpadów komunalnych oraz koszty funkcjonowania
systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi, a w szczególności:
odbierania, transportu, zbierania,
odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; tworzenia i
utrzymania punktów selektywnego
zbierania odpadów komunalnych;
obsługi administracyjnej tego systemu; edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania
z odpadami komunalnymi. Stawki
opłat powinny być tak skalkulowa-

ne, by wszystkie koszty funkcjonowania systemu były pokrywane
z wnoszonych przez mieszkańców
opłat. Gmina nie może dokładać do
gospodarki odpadami, ani na niej
zarabiać.
- Dotychczasowa stawka opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Kępno uchwalona została 15 lipca 2019 r., więc
ostatnia podwyżka była 18 miesięcy
temu. W tym czasie zmieniło się najniższe wynagrodzenie, wzrosły ceny
opłat marszałkowskich, ceny prądu
i innych mediów. Rynek odpadami
funkcjonuje w innych warunkach.
Nie ma zbytu na większość materiałów, które zostają wysegregowane i
to, co jeszcze niedawno zakładowi
udało się sprzedać, teraz za to wszystko, żeby ktoś to jeszcze odebrał, trzeba
zapłacić. Te wszystkie czynniki powodują, że dalej stawki 18 zł nie da się
utrzymać – wyjaśnił wiceburmistrz
Artur Kosakiewicz.
Podczas sesji większością głosów
podjęto także uchwałę o wniesieniu
do Spółki „ZZO Olszowa” wkładu
pieniężnego w wysokości 560 tysięcy
złotych.
KR

Postępują prace związane z przebudową ulicy Dworcowej w Kępnie. Inwestycja realizowana jest przez Powiat Kępiński w ramach pozyskanej dotacji ze środków Funduszu Dróg
Samorządowych

Trwa przebudowa ul. Dworcowej

Zakres zadania obejmuje gruntowną przebudowę drogi w całym
jej przebiegu na odcinku blisko 900
metrów. Obecnie główny zakres prac
koncentruje się na odcinku od skrzyżowania ulic Dworcowej i Solidarności do budynku dworca kolejowego.
W drugim etapie inwestycji przebudowana zostanie droga na pozostałym odcinku, tj. od dworca kolejowego do skrzyżowania ulic Dworcowej i
Przemysłowej.
Inwestycja zakłada kompleksową
przebudowę ulicy Dworcowej wzdłuż
której powstanie ciąg pieszo-rowerowy. Znacznej poprawie ulegnie również organizacja ruchu pod wiaduktem kolejowym, gdzie wyseparowany
będzie ruch pieszych i rowerzystów
od ruchu samochodowego. Dodatkowo przebudowane zostaną przejścia
dla pieszych, które oznaczone będą
sygnalizacją aktywną.
Całość zadania zgodnie z umową
zakończyć się ma do końca maja 2021
roku. - Inwestycja ta realizowana
jest dzięki zgodnej współpracy samorządu gminnego i powiatowego.
Jeżeli tendencja taka będzie utrzymana to jeszcze wiele innych ważnych inwestycji dla regionu uda się
zrealizować – tłumaczy Andżelika
Możdżanowska, poseł do Parlamentu Europejskiego.
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Koszt przebudowy to 4 123.434,79
zł. Inwestycja w połowie finansowana jest ze środków Funduszu Dróg
Samorządowych, w ramach którego
udało się Powiatowi Kępińskiemu
pozyskać dotację. W drugiej połowie
kosztów wspólnie partycypują Powiat Kępiński oraz Gmina Kępno.
Równolegle z pracami prowadzo-

nymi przez Powiat Kępiński, realizowana jest budowa sieci wodociągowej
z przyłączeniami i sieci kanalizacji
sanitarnej z przyłączeniami w obrębie ulicy Dworcowej. Tu inwestorem
jest Spółka Wodociągi Kępińskie,
która w całości pokryje koszty tego
zadania w kwocie 765.723,66 zł.
Oprac. m

Remont ul. Dworcowej

Drodzy Czytelnicy!
Na łamach „Tygodnika Kępińskiego” prezentujemy Wam mieszkańców powiatu kępińskiego, którzy w swym codziennym życiu
wyróżniają się niezwykłym hobby, pasją czy pracą na rzecz innych.
Chcemy pokazać, ilu niezwykłych ludzi mieszka w naszym regionie,
o których warto mówić głośno i zaprezentować szerszemu społeczeństwu. Jeżeli znacie Państwo takie osoby, a nawet rodziny, które odznaczają się czymś szczególnym, prosimy o kontakt z naszą redakcją drogą
telefoniczną, internetową albo osobiście.

Wiadomości

informacje

17 listopada br. burmistrz miasta i gminy Kępno Piotr Psikus przy kontrasygnacie skarbnika Jarosława Ciesielskiego podpisał umowy na dwie umarzalne pożyczki. Wizyta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaowocuje
kompleksową termomodernizacją budynków użyteczności publicznej

Plebiscyt „Mistrzowie AGRO” 2020

Nasi kandydaci
Umowy na termomodernizacje podpisane w etapie wojewódzkim
31 sierpnia 2021 r.
Druga inwestycja to termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Myjomicach wraz z modernizacją oświetlenia wewnętrznego i
montażem paneli fotowoltaicznych.
Realizacja tego zadania będzie możliwa dzięki pomocy finansowej w
formie pożyczki umarzalnej (do
15%). Całkowity planowany koszt
przedsięwzięcia to 1.019.640,36 zł
brutto, a kwota udzielonej pożyczki
to 995.040,36 zł.
W ramach termomodernizacji obiektu zakłada się docieplenie

się wymianę źródła ciepła na nowy
kocioł olejowy kondensacyjny o
mocy do 53,7 kW z wymianą całej
instalacji przesyłowej i grzejników
wraz z montażem zaworów termostatycznych. W ramach instalacji
ciepłej wody użytkowej zakłada się
montaż pompy ciepła powietrze-woda o mocy 1,8 kW z zasobnikiem o
pojemności 300 l oraz wymianą całej
instalacji wodnej wraz z montażem
baterii z perlatorami w celu uzyskania oszczędności w zakresie wody. W
ramach instalacji oświetlenia zakłada
się wymianę istniejących opraw na

Podczas podpisywania umowy
z WFOŚiGW w Poznaniu

ścian zewnętrznych, izolacje cieplną i przeciwwilgociową ścian fundamentowych, docieplenie dachu,
wymianę wszystkich okien i drzwi
zewnętrznych. W zakresie instalacji centralnego ogrzewania zakłada

nowe LED, pozwalające na znaczną
redukcję zużytej energii elektrycznej.
Ponadto zakłada się montaż instalacji
fotowoltaicznej na dachu budynku, o
mocy 15,18 kWp.
Oprac. KR

Pożar magazynu pianki tapicerskiej w miejscowości Joanka

Strażacy walczyli z żywiołem

W poniedziałek, 16 listopada
br., około godziny 11.10, dyżurny
Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej w Kępnie otrzymał zgłoszenie o pożarze magazynu pianki tapicerskiej w miejscowości Joanka. Do

zdarzenia zadysponowano zastępy z
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w
Kępnie, OSP Baranów, OSP Słupia
pod Kępnem i OSP Mroczeń.
Po przybyciu na miejsce pierwszych zastępów i wykonaniu rozpoznania stwierdzono rozwinięty pożar

Pożar gasili strażacy z JRG Kępno, OSP Baranów,
OSP Słupia i OSP Mroczeń. Fot. KP PSP Kępno

magazynu pianki tapicerskiej o wymiarach 9x8 m. - Działania straży
polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia, następnie podano dwa
prądy gaśnicze w natarciu na palący
się obiekt. Po dojeździe kolejnych zastępów zbudowano zasilanie wodne
w celu zapewnienia ciągłości podawania prądów gaśniczych. Działania te doprowadziły do lokalizacji,
a następnie całkowitego ugaszenia
pożaru. Spalone oraz nadpalone elementy wyniesiono na zewnątrz hali
i jeszcze raz dokładnie przelano. Po
tych czynnościach całość sprawdzono dokładnie kamerą termowizyjną.
Podczas prowadzenia działań strażacy prawowali w sprzęcie ochrony
układu oddechowego – poinformował oficer prasowy KP PSP Kępno
kpt. Paweł Michalski.
Oprac. KR

Miejska sieć ciepłownicza oraz sieć gazowa zostały rozszerzone na kolejne ulice w Kępnie

Ekologia dla kolejnych kamienic

Spółki „Energetyka Cieplna Kępno” i „Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Kępno” przyłączyły do
miejskiej sieci ciepłowniczej kolejne
kamienice. Zmiana systemu ogrzewania realizowana jest dla poprawy
jakości powietrza oraz ochrony zdrowia i komfortu życia mieszkańców
gminy Kępno.
W bieżącym roku kolejne 13
mieszkań i lokale handlowe przy
ulicach: Poniatowskiego 2, 6 i 8
oraz Warszawskiej 12, 18, 19, 20, 21
zyskały nowy ekologiczny system

ogrzewania. Ponadto w 4 mieszkaniach wykonano nowe instalacje C.O.
z podłączeniem do sieci gazowej. Są
to lokale mieszkalne przy ulicach:
Szkolnej 12 oraz Warszawskiej 31 i
68. Oprócz przyłączeń do sieci miejskiej Spółka „TBS Kępno” przeprowadza instalacje gazowe lub stara się
wspierać najemców, którzy sami podejmują takie inicjatywy. Łącznie na
zmianę systemu grzewczego w zasobie mieszkaniowym Spółki w latach
2019-2020 wydatkowano kwotę 475
tysięcy złotych.

Na powyższe prace „TBS Kępno” uzyskało dofinansowanie w wysokości 80 tysięcy złotych w ramach
gminnego programu „Kępno wolne
od smogu”. Natomiast koszt montażu
wszystkich węzłów cieplnych zrealizowanych przez „Energetykę Cieplną” w bieżącym roku wyniósł ponad
60 tysięcy złotych (w tym dotacja z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Poznaniu).
Oprac. KR

Od połowy września trwała
kolejna edycja akcji „Mistrzowie
AGRO” – największego w Polsce
plebiscytu wiejskiego i rolniczego. W
pierwszym etapie plebiscytu głosowanie było prowadzone w powiatach.
Laureaci awansowali do wojewódzkiego ﬁnału, zachowując zdobyte
dotychczas głosy. Tam głosy na nich
można było oddawać do 19 listopada
br. Ci, którzy awansowali do ogólnopolskiego finału akcji, od 23 listopada
br. walczyli o główne tytuły: Sołtys
Roku, Rolnik Roku i Koło Gospodyń Wiejskich Roku oraz statuetki i
nagrody finansowe. Zwycięzcy plebiscytu, rozstrzygniętego 30 listopada br., odbiorą nagrody podczas
uroczystej gali w trakcie Centralnych
Targów Rolniczych w Międzynarodowym Centrum Targowo-Konferencyjnym Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie pod Warszawą.
Organizatorami akcji są ogólnopolski serwis i magazyn dla rolników
„Strefa Agro” oraz dzienniki regionalne ukazujące się w każdym woje-

wództwie – w naszym jest to „Głos
Wielkopolski”. Plebiscyt objęty jest
patronatem ministra rolnictwa i rozwoju wsi, marszałków województw
oraz licznych organizacji branżowych.
Kandydaci z powiatu
kępińskiego w etapie
wojewódzkim
W kategorii Sołtys Roku do etapu wojewódzkiego z powiatu kępińskiego awansował sołtys Olszowy
Grzegorz Berski. Zdobył w nim 246
głosów, ale, niestety, nie dostał się do
finału ogólnopolskiego.
Wśród nominowanych Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu kępińskiego w kolejnym etapie znalazło się
KGW Chojęcin, które zdobyło 233
głosy i również nie awansowało do
finału ogólnopolskiego.
Z kolei kategoria Rolnik Roku
rozgrywała się w podziale na regiony. Powiat kępiński należy do regionu
kaliskiego. Niestety, żaden z kandydatów z naszego powiatu nie awansował do etapu wojewódzkiego. KR

Jazda z przebitymi oponami nie należy do najłatwiejszych.
Poza tym trudno takie zjawisko przeoczyć. Ten pijany kierowca postanowił skrócić sobie drogę i tuż przed budynkiem policji przejechał z impetem po trawniku

Brawurowa jazda
pod wpływem alkoholu
Fot. KPP Kępno

Kwota blisko 2 milionów złotych
przeznaczona zostanie na realizację
dwóch inwestycji. Pierwsza z nich
to przebudowa i termomodernizacja
budynku Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodziny w Kryzysie i stołówki
szkolnej w Mianowicach wraz z modernizacją oświetlenia wewnętrznego i montażem paneli fotowoltaicznych. Realizacja tego zadania będzie
możliwa dzięki pomocy finansowej
w formie pożyczki umarzalnej (do
30%). Całkowity planowany koszt
przedsięwzięcia wynosi 898.635,81 zł
brutto, a kwota udzielonej pożyczki
to 861.735,81 zł.
W ramach termomodernizacji
obiektu zakłada się docieplenie ścian
zewnętrznych, izolację cieplną i przeciwwilgociową ścian fundamentowych, docieplenie dachu, wymianę
wszystkich okien i drzwi zewnętrznych. W ramach modernizacji systemu ciepłej wody użytkowej zakłada
się montaż pompy ciepła powietrze-woda o mocy 16 kW wraz z automatyką oraz z zasobnikiem CWU o
pojemności 1000 l. W ramach instalacji oświetlenia zakłada się wymianę istniejących opraw na nowe LED,
pozwalające na znaczną redukcję
zużytej energii elektrycznej. Ponadto
zakłada się montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku, o mocy
minimum 15,18 kWp. Planowany termin zakończenia przedsięwzięcia to

W sobotę, 21 listopada br., kilka
minut po godzinie 23.00, policjanci
Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego
Komendy Powiatowej Policji w Kępnie zatrzymali 41-letniego obywatela
Ukrainy, kierującego samochodem
marki Peugeot. Mężczyzna postanowił skrócić sobie drogę, jadąc od
stacji paliw Orlen w Chojęcinie w
kierunku ul. Wrocławskiej i przejechał ze znaczną prędkością przez
krawężnik oraz trawnik znajdujący
się naprzeciwko budynku policji,
przebijając wszystkie cztery opony.
Powodem błędnej oceny sytuacji był
zapewne alkohol. Po badaniu alkomatem okazało się, że mężczyzna

miał ponad 2,5 promila w wydychanym powietrzu.
Za uszkodzenia powstałe wskutek nieodpowiedzialnej jazdy policjanci zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu, który został odholowany
na parking strzeżony. Mężczyzna został zatrzymany i umieszczony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych.
O dalszym losie mężczyzny zadecyduje sąd. Zgodnie z obowiązującymi
przepisami, kierowanie pojazdem
mechanicznym w stanie nietrzeźwości bądź pod wpływem środków odurzających zagrożone jest karą pozbawienia wolności do 2 lat.
Oprac. KR
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Sport

nożna
policja Piłka
/ straż
pożarna

PKO Ekstraklasa
11. kolejka | jesień 2020
Legia Warszawa – Piast Gliwice ...............– 2:2
Stal Mielec – Jagiellonia ..........................– 3:1
Lechia Gdańsk – Lech Poznań ..................– 0:1
Górnik Zabrze – Pogoń Szczecin ..............– 2:1
Wisła Kraków – Zagłębie Lubin ................– 1:2
Raków Częstochowa – Warta Poznań .......– 1:0
Podbeskidzie – Śląsk Wrocław .................– 0:2
Wisła Płock – Cracovia .............................– 0:1
1. RKS Raków Częstochowa
11 24 24:12
2. KP Legia Warszawa
11 23 17:11
3. KS Górnik Zabrze
11 20 17:11
4. KGHM Zagłębie Lubin
11 18 15:12
5. WKS Śląsk Wrocław
11 17 17:12
6. KS Lechia Gdańsk
11 16 17:16
7. MKS Pogoń Szczecin
9 15 11:7
8. Jagiellonia Białystok
11 14 15:18
9. KKS Lech Poznań
10 13 18:16
10. KS Warta Poznań
11 13 8:11
11. MKS Cracovia SSA
11 12 15:13
12. Wisła Kraków SA
11 10 16:16
13. Wisła Płock SA
10 9 12:18
14. GKS Piast Gliwice
11 9 11:17
15. FKS Stal Mielec
11 9 13:23
16. Podbeskidzie Bielsko-Biała 11 9 12:25
Fortuna 1. Liga
14. kolejka | jesień 2020
Widzew Łódź – Arka Gdynia ....................– 2:1
Górnik Łęczna – ŁKS Łódź .......................– 2:0
Radomiak Radom – GKS Bełchatów .........– 2:0
GKS 1962 Jastrzębie – Zagłębie Sosnowiec ....– 2:1
Miedź Legnica – Odra Opole ....................– 4:2
Puszcza Niepołomice – Stomil Olsztyn ......– 0:2
Termalica Nieciecza – GKS Tychy .............– 0:0
Korona Kielce – Resovia Rzeszów.............– 1:0
Chrobry Głogów – Sandecja Nowy Sącz ....– 0:2
1. Brukt-Bet Termalica Nieciecza 14 35 23:6
2. ŁKS Łódź
14 32 33:11
3. GKS Górnik Łęczna
14 28 20:8
4. RKS Radomiak 1910 Radom 14 25 20:13
5. MZKS Arka Gdynia
14 24 24:13
6. OKS Odra Opole
14 24 15:16
7. GKS Tychy
14 21 18:13
8. MKS Korona Kielce
14 21 13:17
9. MKS Miedź Legnica
14 20 23:18
10. MKS Puszcza Niepołomice 14 20 15:17
11. RTS Widzew Łódź
14 19 12:16
12. OKS Stomil Olsztyn
14 16 12:15
13. MZKS Chrobry Głogów
14 15 16:24
14. GKS Bełchatów
14 14 9:14
15. GKS 1962 Jastrzębie
14 10 11:24
16. Zagłębie Sosnowiec SA
14 8 11:18
17. CWKS Resovia Rzeszów
14 8 9:22
18. MKS Sandecja Nowy Sącz 14 6 9:28
2. Liga
15. kolejka | jesień 2020
Górnik Polkowice – KKS Kalisz .................– 2:1
Pogoń Siedlce – Śląsk II Wrocław .............– 1:2
Lech II Poznań – Wigry Suwałki ...............– 1:1
GKS Katowice – Motor Lublin ...................– 2:1
Znicz Pruszków – Skra Częstochowa ........– 0:5
Hutnik Kraków – Bytovia Bytów ..............– 3:1
Olimpia Grudziądz – Garbarnia Kraków ...– 1:2
Sokół Ostróda – Chojniczanka .................– 3:0
Olimpia Elbląg – Błękitni Stargard ...........– 4:2
Stal Rzeszów .......................................– pauza
1. KS Górnik Polkowice
14 34 31:11
2. GKS Katowice
14 32 33:14
3. SKS Wigry Suwałki
14 29 22:12
4. KS Skra Częstochowa
15 28 25:14
5. Chojniczanka 1930 Chojnice 14 24 21:14
6. OKS Sokół Ostróda
15 23 21:19
7. ZKS Stal Rzeszów
14 21 21:15
8. KKS 1925 Kalisz
14 21 23:19
9. MKS Bytovia Bytów
14 19 23:21
10. WKS Śląsk II Wrocław
14 18 19:20
11. LKP Motor Lublin
14 17 16:16
12. MKP Pogoń Siedlce
14 17 23:25
13. MKS Znicz Pruszków
14 16 13:25
14. RKS Garbarnia Kraków
14 14 17:24
15. KP Błękitni Stargard
15 14 16:33
16. ZKS Olimpia Elbląg
14 13 20:25
17. KKS Lech II Poznań
14 13 22:29
18. KS Hutnik Kraków
15 13 20:35
19. GKS Olimpia Grudziądz
14 12 13:28
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16. kolejka | jesień 2020
KP Starogard Gdański – Pomorzanin Toruń ...– 1:0
17. kolejka | jesień 2020
Elana Toruń – Chemik Police ...................– 6:0
1. KS Radunia Stężyca
17 43 53:12
2. KS Polonia Środa Wlkp.
17 41 41:15
3. KS Świt Skolwin-Szczecin
16 37 36:12
4. GKS Przodkowo
17 29 31:18
5. KP Starogard Gdański
17 29 27:26
6. SKS Bałtyk Gdynia
17 29 28:18
7. KKPN Bałtyk Koszalin
17 28 38:26
8. TKP Elana Toruń
16 27 35:15
9. MKP Kotwica Kołobrzeg
17 26 22:18
10. JKS Jarota Jarocin
17 25 39:26
11. KS Sokół Kleczew
17 24 26:23
12. MKS Pogoń II Szczecin
16 24 40:35
13. MKS Nielba Wągrowiec
17 23 33:29
14. SKS Unia Swarzędz
17 22 28:20
15. KS Unia Janikowo
17 22 24:32
16. MKS Flota Świnoujście
16 20 20:31
17. KS Pomorzanin Toruń
16 18 16:18
18. WKS Gryf Wejherowo
17 17 22:41
19. KS Gwardia Koszalin
16 16 20:27
20. KP Chemik Police
17 6 6:48
21. KS Górnik Polkowice
17 2 9:50
22. MKS Mieszko Gniezno
17 2 9:63
4. Liga Grupa Wielkopolska
19. kolejka | jesień 2020
Victoria Ostrzeszów – Polonia Kępno ........– 0:1
Polonia Leszno – KKS II Kalisz .................– 0:0

GKS Wilki Wilczyn		
KS Warta II Poznań		

2 (1)
0 (0)

MLKP Warta Międzychód
KS LZS Iskra Szydłowo		

1 (0)
0 (0)

Bramka: 1:0 Jędrzej Drame - 53’ (z karnego).

GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 (1)
KP Centra 1946 Ostrów Wlkp. 5 (1)

Spełnił się czarny scenariusz dla piłkarzy Victorii Września. Zawodnicy Tomasza Bekasa, w meczu przedostatniej serii gier w rundzie jesiennej, polegli na własnym stadionie z Pogonią Nowe
Skalmierzyce i stracili pozycję lidera na rzecz swojego sobotniego pogromcy, a zarazem drugiego z najpoważniejszych kandydatów do gry w trzeciej lidze. W najbliższy weekend rozegrana
zostanie ostatnia kolejka pierwszej części sezonu, choć nie dla wszystkich będzie to koniec rywalizacji w tym roku. Część zespołów rozpocznie odrabianie ligowych zaległości. Najwięcej pracy czeka na piłkarzy Tarnovii Tarnowo Podgórne oraz Polonii Kępno, którzy mają do rozegrania
jeszcze po dwa zaległe mecze.

3. Liga Grupa 2
15. kolejka | jesień 2020
Polonia Środa – KP Starogard Gdański .....– 0:1
Bałtyk Gdynia – Świt Skolwin ..................– 0:0

MKS Victoria Września		
1 (0)
KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 2 (2)

Bramki: 1:0 Marcin Balalja - 18’, 2:0 Adrian
Górecki - 46’.

Polonia lepsza w derbach,
zmiana lidera na ostatniej prostej

Końcówka rundy jesiennej, a właściwie początek ostatniego miesiąca roku
jeszcze nigdy nie był tak pracowity dla
drużyny z Alei Marcinkowskiego. Targana ogromnymi problemami organizacyjno-finansowymi Polonia prawie do
połowy grudnia będzie odrabiać ligowe
zaległości spowodowane odwoływaniem meczów ze względu na zagrożenie epidemiczne. W najbliższą sobotę,
5 grudnia, biało-niebiescy rozegrają
planowo ostatni mecz pierwszej części
sezonu. Kępnian czeka niezwykle trudna przeprawa podczas wyjazdowego
starcia z Victorią Września. Następnie w
środę, 9 grudnia, Polonia będzie gościć
GKS Dopiewo, z którym zmierzy się w

Hojka, Wojciech Drygas (Rafał Padiasek - 90’),
Jakub Górecki, Amadeusz Rachel, Bernard Fai
Ndukong, Łukasz Walczak, Borys Wawrzyniak
(Dawid Rachel - 75’). Trener: Bogdan Kowalczyk.
Bramki: 0:1 Krystian Szczepaniak - 30’, 0:2
Marcin Lis - 39’, 1:2 Jakub Groszkowski - 78’ (z
karnego).

FOT: Przemysław Zimoch
(www.fotografia-mpfoto.pl)

wyniki i tabele

4. Liga Grupa Wielkopolska >>> Czwartoligowi piłkarze rozegrali przedostatnią kolejkę rundy jesiennej. Działo się w niej całkiem sporo. Pozycję lidera utraciła Victoria Września, targana problemami organizacyjno-finansowymi Polonia Kępno wygrała derby regionu, a Jakub Szaniec hattrickiem pognębił Krobiankę Krobia

ramach zaległego meczu czternastej kolejki. W sobotę, 12 grudnia Polonię czeka natomiast wyjazd do Ostrowa Wielkopolskiego na zaległe starcie z Ostrovią
w ramach trzynastej serii gier. – Nie ma
co ukrywać, że będzie to dla nas bardzo
wymagająca końcówka. Jesteśmy już
na finiszu rundy, która kosztowała nas
mnóstwo sił. Biorąc pod uwagę wąską
kadrę, którą dysponujemy, to granie co
trzy dni jest dla nas dużym obciążeniem
i wyzwaniem – mówi Bogdan Kowalczyk, trener kępnian. Skutki intensywności rozgrywania meczów kępnianie
mogli odczuć już podczas ostatniego tygodnia. W trakcie siedmiu dni biało-niebiescy rozegrali trzy mecze. Po sensacyjnym pokonaniu Odolanovii, gracze z Alei
Marcinkowskiego odrabiali zaległości z
dwudziestej kolejki. Poloniści znakomicie rozpoczęli środowy mecz z Kotwicą
Kórnik, bowiem w 22. min. objęli prowadzenie po trafieniu Łukasza Walczaka.
Radość z prowadzenia nie trwała jednak
zbyt długo, bo osiem minut później Błażej Wieśko doprowadził do wyrównania.
Później było już tylko gorzej. Kotwica
jeszcze przed przerwą wyszła na prowadzenie, a następnie podwyższyła je do rozmiarów 3:1. Wynik meczu ustalił w samej
końcówce spotkania Michał Stańczyk,
dla którego było to drugie trafienie w tym
meczu. Porażka z Kotwicą nie wpłynęła
jednak negatywnie na kępnian, których
za niespełna trzy dni czekało derbowe
starcie z Victorią Ostrzeszów. Tym razem
trudno było wskazać faworyta sobotnich
derbów. Po raz ostatni do meczu Polonii z
Victorią doszło w marcu tego roku, kiedy
oba zespoły spotkały się w ramach 1/16
finału Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim. Wówczas mecz rozegrany na
Stadionie Miejskim w Kępnie zakończył
się zwycięstwem ostrzeszowian 2:1. Z kolei w rozgrywkach ligowych oba zespoły
po raz ostatni zagrały ze sobą czternaście
miesięcy temu, a rozegrany we wrześniu
2019 roku mecz przy ulicy Kąpielowej w
Ostrzeszowie zakończył się remisem 1:1.
W sobotnich derbach wydawało się, że
bliżej zwycięstwa będą gracze Victorii.
Miejscowi byli groźniejsi, zwłaszcza pod
bramką kępnian, ale między słupkami
znakomicie spisywał się ostrzeszowianin
Damian Grondowy. To między innymi
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jego postawie goście zawdzięczają fakt, że
zachowali w tym meczu czyste konto. Biało-niebiescy natomiast koncentrowali się
na bronieniu dostępu do własnej bramki
i rozbijaniu ataków gospodarzy. Niewiele zmieniło się po przerwie, choć wraz z
upływającym czasem obie jedenastki nieco podkręciły tempo gry. Gdy wydawało
się, że derbowe starcie zakończy się bezbramkowym remisem, przyjezdni w 88.
minucie przeprowadzili akcję meczu.
Kameruńczyk Bernard Fai Ndukong
wykończył dośrodkowanie Mateusza
Goli, zapewniając swojej drużynie prestiżowe zwycięstwo w derbach regionu.
– Dzisiaj, po raz kolejny, chłopcy zostawili sporo zdrowia na boisku. Po raz
kolejny również pokazali, że w tych kryzysowych i podbramkowych sytuacjach
zespół mobilizuje się i ciężko pracuje na
boisku. I właśnie tą ciężką pracą moi
zawodnicy zasłużyli dziś na zwycięstwo
– powiedział Bogdan Kowalczyk, trener
kępińskiej Polonii.
Hitem ostatniej serii gier na zapleczu
trzeciej ligi było starcie dwóch czołowych
drużyn rozgrywek. Lider z Wrześni podejmował wicelidera z Nowych Skalmierzyc. Przed meczem trudno było wskazać
faworyta, choć nieznacznie za takiego
mogła uchodzić Victoria. Z drugiej jednak strony zespoły z regionu ostrowskiego mają w tym sezonie patent na graczy z
Wrześni, bowiem wcześniej Victoria nie
dała rady zarówno Centrze jak i Ostrovii
1909 Ostrów Wielkopolski. W sobotę do
tego grona dołączyła Pogoń, która wygrała we Wrześni 2:1. Drużyna z Nowych
Skalmierzyc już do przerwy prowadziła
2:0 po trafieniach Krystiana Szczepaniaka i Marcina Lisa. W 78. minucie
gospodarze odpowiedzieli golem Jakuba
Groszkowskiego z rzutu karnego. Dzięki
wygranej zespół z Nowych Skalmierzyc
zrównał się punktami z dotychczasowym
liderem tabeli, a dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu i zwycięstwu w bezpośrednim meczu awansował na pozycję
lidera.
BAS

Wyniki 19. kolejki

KP Victoria Ostrzeszów		 0 (0)
KKS Polonia Kępno		
1 (0)

Bramka: 0:1 Bernard Fai Ndukong - 88’.
Polonia: Damian Grondowy – Mateusz Gola,
Kacper Skupień, Mikołaj Kubacha, Remigiusz

Bramki: 0:1 Jakub Michalski - 13’, 1:1 Bartłomiej
Graczyk - 45’, 1:2 Dawid Piróg - 53’, 1:3 Nikodem
Grząka - 79’, 1:4 Michał Kucharski - 87’, 2:4 Jakub Wilk - 89’, 2:5 Jakub Michalski - 90+3’.

MLKS Odolanovia Odolanów 3 (1)
KSS Kotwica Kórnik
1 (0)
Bramki: 1:0 Patryk Sikora - 10’, 2:0 Jakub
Bąk - 52’, 2:1 Mieszko Pytlak - 59’, 3:1 Karol
Krystek - 87’.

LZS Krobianka Krobia
2 (0)
TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 5 (2)

Bramki: 0:1 Jakub Szaniec - 4’, 0:2 Damian
Izydorski - 8’, 1:2 Jakub Chwaliszewski - 54’, 1:3
Michał Giecz - 60’, 1:4 Jakub Szaniec - 72’, 2:4
Fryderyk Kokot - 88’, 2:5 Jakub Szaniec - 89’
(z karnego).

MKS Lubuszanin Trzcianka 0 (0)
LKS Gołuchów			 3 (1)
Bramki: 0:1 Krystian Benuszak - 15’, 0:2 Patryk Kieliba - 53’, 0:3 Konrad Chojnacki - 85’.

MKS Olimpia Koło		
KP Obra 1912 Kościan		

2 (0)
3 (1)

Bramki: 0:1 Mariusz Józefiak - 34’, 0:2 Mariusz
Józefiak - 52’ (z karnego), 1:2 Krystian Sobieraj
- 57’ (z karnego), 1:3 Kacper Borowiak - 63’, 2:3
Adam Kozajda - 66’.

GKS Dopiewo			 1 (1)
TPS Winogrady Poznań		 3 (0)
Bramki: 1:0 Edwin Rabiega - 37’, 1:1 Marian
Wesołowski - 77’, 1:2 Mateusz Szeląg - 88’, 1:3
Hubert Babicz - 90’.

KS Polonia 1912 Leszno		
KKS 1925 II Kalisz		

Wyniki 20. kolejki

KKS Polonia Kępno		
KSS Kotwica Kórnik

0
0

1 (1)
4 (2)

Bramki: 1:0 Łukasz Walczak - 22’, 1:1 Błażej
Wieśko - 30’, 1:2 Michał Stańczyk - 41’, 1:3 Błażej Wieśko - 44’, 1:4 Michał Stańczyk - 89’.
Polonia: Damian Grondowy – Rafał Padiasek,
Mikołaj Kubacha, Bernard Fai Ndukong, Remigiusz Hojka, Wojciech Drygas, Jakub Pelc, Amadeusz Rachel, Dawid Rachel, Łukasz Walczak,
Borys Wawrzyniak. Trener: Bogdan Kowalczyk.

LKS Gołuchów			 4 (3)
MKS Olimpia Koło		1 (1)

Bramki: 0:1 Patryk Olczyk - 13’, 1:1 Paweł
Stempień - 22’, 2:1 Paweł Stempień - 29’, 3:1
Patryk Kieliba - 38’, 4:1 Krystian Benuszak - 70’.

KKS 1925 II Kalisz		
LZS Krobianka Krobia		
22
18
16
13
12
12
12

Najskuteczniejsi strzelcy
Wiktor Kacprzak (Wilki Wilczyn)
Mikołaj Jankowski (Victoria Września)
Krystian Benuszak (LKS Gołuchów)
Maciej Stawiński (Victoria Ostrzeszów)
Jędrzej Drame (Warta Międzychód)
Jakub Kłobusek (Odolanovia)
Jakub Michalski (Centra Ostrów)

Program 21. kolejka

11:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00

0
0

Sobota, 5 grudnia 2020 roku
Wilki Wilczyn – KKS II Kalisz
Victoria Września – Polonia Kępno
Tarnovia Tarnowo – Ostrovia Ostrów
Warta Międzychód – Obra Kościan
Krobianka Krobia – Pogoń Nowe S.
Odolanovia – Winogrady Poznań
Kotwica Kórnik – Iskra Szydłowo
GKS Dopiewo – LKS Gołuchów
Lubuszanin – Warta II Poznań
Olimpia Koło – Centra Ostrów
Polonia Leszno – Victoria Ostrzeszów

Informacje

piłka nożna
wiadomości

5. Liga Grupa 3 >>> Na zapleczu czwartej ligi część zespołów rozpoczęła nadrabianie ligowych zaległości spowodowanych pandemią koronawirusa. Kluczowy dla układu górnej
części tabeli mecz rozegrano w Mroczeniu

Orzeł kończy rok na podium

Ostatecznie nie GKS Rychtal a Orzeł Mroczeń zimową przerwę spędzi na podium tabeli grupy trzeciej wielkopolskiej piątej ligi. W zaległym meczu 15. kolejki podopieczni Marka Wojtasiaka pokonali
na własnym stadionie Victorię Skarszew, która przed przyjazdem do Mroczenia miała jeszcze szansę na mistrzostwo jesieni. Ostatecznie gracze Orła pozbawili rywala mistrzostwa półmetka, a sami
dzięki zwycięstwu zakończą rok na trzecim miejscu.

Podopieczni Marka Wojtasiaka wykonali zadanie. Orzeł był w
czołówce klasyfikacji przez większą
część jesieni i na takim miejscu zakończy 2020 rok. W minioną sobotę,
w Mroczeniu doszło do spotkania
zespołów, które najczęściej w tej rundzie zasiadały w fotelu lidera rozgrywek. Końcówka piłkarskiej jesieni w
wykonaniu zarówno Orła jak i Victorii była jednak bardzo przeciętna,
choć w zaległym meczu piłkarze obu
drużyn mieli o co walczyć. Skarszewianie w przypadku zwycięstwa w
Mroczeniu mogli liczyć na mistrzostwo jesieni. Orzeł z kolei, myśląc o
spędzeniu zimowej przerwy na po-

dium, również musiał zgarnąć pełną
pulę. Ewentualna porażka czy remis
nie wchodziły w grę. Orzeł rozpoczął
spotkanie z ogromnym animuszem.
W pierwszych fragmentach meczu
sporo pracy mieli obrońcy Victorii,
którzy musieli odpierać ataki Kacpra Małolepszego, Łukasza Gajewskiego oraz Marcina Góreckiego.
Szczęścia zabrakło zwłaszcza najskuteczniejszemu strzelcowi rozgrywek,
którego strzał w 20. minucie zatrzymał się na poprzeczce bramki przyjezdnych. Z dystansu próbował też
Kacper Małolepszy, ale Krzysztof
Łysiak nie dał się zaskoczyć. Orzeł
był bardziej aktywny od rywala,

stwarzał zdecydowanie więcej zagrożenia pod bramką przeciwnika, ale
gospodarzom brakowało postawienia kropki nad „i”. Niewykorzystana
przewaga i sytuacje zemściły się na
zespole Orła po upływie dwóch kwadransów gry. W 30. minucie długą
piłkę otrzymał Jakub Jóźwiak. Najskuteczniejszy gracz Victorii ograł
obrońców Orła, a następnie mając
przed sobą tylko bramkarza gospodarzy bez większych problemów
umieścił piłkę w bramce. Scenariusz
dobrze znany, a mroczenianie w tym
sezonie przyzwyczaili wszystkich
do takiego obrotu wydarzeń. Miejscowi znów musieli gonić wynik, ale

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie podsumowano projekt realizowany
przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Czarni”

ostatecznie na przerwę w lepszych
nastrojach schodzili przyjezdni. Na
drugą część spotkania mroczenianie
wyszli jeszcze bardziej zmotywowani i bardzo szybko wzięli się za odrabianie strat. Cztery minuty po zmianie stron Marcin Górecki obsłużył
podaniem Łukasza Gajewskiego, a
ten wyrównał stan rywalizacji. Młody gracz Orła w roli głównej wystąpił
także pięć minut później i gospodarze wyszli na zasłużone prowadzenie.
Szybkie ciosy zupełnie rozbiły gości,
którzy niemal całkowicie oddali inicjatywę drużynie Orła. Mroczenianie
mogli, a właściwie powinni dobić rywala kolejnymi trafieniami, ale bramka zamykająca mecz padła dopiero w
81. minucie. Kacper Małolepszy, dośrodkował z rzutu rożnego wprost na
głowę Jakuba Kupczaka, któremu
nie pozostało nic innego jak umieścić
piłkę w bramce. Ostatnie fragmenty
meczu nie przyniosły zmiany rezultatu i trzy punkty pozostały w Mroczeniu. Dzięki nim Orzeł spędzi zimową
przerwę w rozgrywkach na podium.
Gracze Marka Wojtasiaka dokonują
tego kosztem GKS-u Rychtal, który stracił trzecie miejsce właśnie na
rzecz mroczenian. Z drugiej strony
piłkarzom Orła towarzyszy lekki niedosyt, bowiem gdyby nie kilka wpadek i potknięć, mroczenianie zakończyliby pierwszą część sezonu jako
zdecydowany lider.
BAS

Wynik 15. kolejki

LZS Orzeł Mroczeń		
KS Victoria Skarszew		

3 (0)
1 (1)

Bramki: 0:1 Jakub Jóźwiak - 30’, 1:1 Łukasz
Gajewski - 49’, 2:1 Łukasz Gajewski - 54’, 3:1
Jakub Kupczak - 81’.
Orzeł: Rafał Peksa – Miłosz Jędrzejewski,
Jakub Strąk, Andrzej Nowak, Jakub Kupczak,
Łukasz Gajewski, Mariusz Bednarek, Maciej Osesiak, Kacper Małolepszy, Rafał Janicki (Tobiasz
Rabiega - 75’), Marcin Górecki. Trener: Marek
Wojtasiak.

Wynik 11. kolejki

LZS Lew Pogorzela
KS Opatówek		

1 (1)
1 (0)

Bramki: 1:0 Krzysztof Ratyński - 40’, 1:1 Adrian Olejnik - 86’.

Obchody stulecia szkoły na sportowo
Zarząd MUKS „Czarni” podsumował realizację projektu pn.
„Imprezy sportowo-integracyjne na
100-lecie szkolnictwa zawodowego
w powiecie kępińskim”. Projekt obejmował dwa przedsięwzięcia: V Bieg
Integracyjny Nauczycieli, Uczniów
i Rodziców oraz Turniej Siatkówki
o Puchar Prezesa MUKS „Czarni”
przy ZSP nr 1 w Kępnie. Tegoroczne imprezy zorganizowano w ramach realizacji bogatego programu
obchodów 100–lecia szkolnictwa
zawodowego w powiecie kępińskim.
Działania te wpisały się też w strategię rozwoju lokalnego, dzięki czemu
MUKS „Czarni” uzyskał wsparcie
finansowe w postaci grantu w ramach
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020. Nabór wniosków do programu realizowało Stowarzyszenie
Wrota Wielkopolski.
Celami projektu były integracja i aktywizacja młodzieży przez

sport, kształtowanie pozytywnych
cech charakteru i osobowości, promowanie zdrowego stylu życia. Organizacja przedsięwzięcia zrodziła
się z przekonania, że sport kształtuje
charakter, uczy reagowania na trudne sytuacje, pokazuje, jak poradzić
sobie z porażką czy sukcesem, pozwala uwierzyć w siebie, przełamać
bariery, daje również możliwość
spotkania z drugim człowiekiem.
W biegu integracyjnym, który odbył
się 23 września, wzięło udział około
100 uczniów nauczycieli i rodziców.
Zmagania sportowe prowadzone były
zarówno na długich, jak i średnich
dystansach. Największym zainteresowaniem nauczycieli cieszył się
nordic walking.
Ze względu na sytuację epidemiczną i obawy przed kolejnym
czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół, kilka dni później – 27
września zorganizowano w obiektach szkolnych turniej siatkówki. Do
współzawodnictwa zaproszono również absolwentów szkół kształcących
się zawodowo, którzy zasilili druży-

ny młodszych kolegów. Dzięki temu
na boisku spotkali się uczniowie w
zawodach: technik informatyk, mechanik, logistyk, ekonomista z absolwentami zarówno tych, jak i innych
zawodów. Wśród dziewcząt dominowały ekonomistki. W sumie w zmaganiach sportowych uczestniczyło
ponad 50 zawodników (uczniów i
absolwentów) tworzących 6 drużyn z
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
nr 1 w Kępnie, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie, ze
szkół kształcących zawodowo z Sycowa, Wieruszowa i Ostrzeszowa. Po
zakończeniu zmagań sportowych na
uczestników czekały przekąski, przy
sporządzaniu których zachowano zasady zdrowego stylu odżywiania.
Oprócz tego, że imprezy pozwoliły
zaktywizować dużą grupę uczniów, nauczycieli i rodziców, wyzwoliły rywalizację sportową, przy jednoczesnym
zachowaniu zasad fair play, stanowiły
okazję do promowania zdrowego stylu
życia, doskonałej zabawy i integracji
środowiska osób kształcących się zawodowo.
Bogumiła Drobina

Najskuteczniejsi strzelcy
25
Marcin Górecki (Orzeł Mroczeń)
18
Przemysław Skibiszewski (Zjednoczeni)
15
Jakub Smektała (Piast Kobylin)
14
Jakub Jóźwiak (Victoria Skarszew)
11
Mateusz Czajka (GKS Sompolno)
11
Dawid Ponitka (Zefka Kobyla Góra)
11 Joshua Balogun Kayode (Victoria Skarszew)

Program 15. kolejki

Niedziela, 6 grudnia 2020 roku
11:00
Lew Pogorzela – Zefka Kobyla Góra

Program 16. kolejki

Środa, 2 grudnia 2020 roku
19:00
Vitcovia Witkowo – Lew Pogorzela
Victoria Września – Pogoń Nowe S. ..........– 1:2
Wilki Wilczyn – Warta II Poznań ..............– 2:0
Krobianka Krobia – Ostrovia Ostrów ........– 2:5
Olimpia Koło – Obra Kościan ...................– 2:3
Tarnovia Tarnowo – Centra Ostrów ..........– 2:5
Lubuszanin – LKS Gołuchów ....................– 0:3
Odolanovia – Kotwica Kórnik ...................– 3:1
Warta Międzychód – Iskra Szydłowo ........– 1:0
GKS Dopiewo – Winogrady Poznań ..........– 1:3
20. kolejka | jesień 2020
Polonia Kępno – Kotwica Kórnik ..............– 1:4
KKS II Kalisz – Krobianka Krobia .............– 0:0
LKS Gołuchów – Olimpia Koło ..................– 4:1
1. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 20 45 58:22
2. MKS Victoria Września
20 45 53:24
3. MLKP Warta Międzychód
20 41 46:18

wyniki i tabele

4. KP Centra 1946 Ostrów Wlkp. 20
5. KKS 1925 II Kalisz
20
6. LKS Gołuchów
19
7. MLKS Odolanovia Odolanów 20
8. KS LZS Iskra Szydłowo
19
9. KP Obra 1912 Kościan
20
10. GKS Tarnovia Tarnowo Podg. 18
11. GKS Wilki Wilczyn
20
12. KP Victoria Ostrzeszów
20
13. MKS Olimpia Koło
19
14. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 19
15. MKS Lubuszanin Trzcianka 20
16. KKS Polonia Kępno
18
17. KSS Kotwica Kórnik
19
18. KS Polonia 1912 Leszno
20
19. TPS Winogrady Poznań
20
20. LZS Krobianka Krobia
19
21. KS Warta II Poznań
19
22. GKS Dopiewo
19

39
37
35
33
33
33
29
26
26
25
25
23
20
19
19
19
17
14
4

43:22
37:35
36:15
44:29
30:23
39:38
39:30
39:40
31:35
31:41
29:23
39:55
14:33
28:38
27:51
31:51
22:48
27:42
10:40

5. Liga Grupa 3
11. kolejka | jesień 2020
Lew Pogorzela – KS Opatówek .................– 1:1
15. kolejka | jesień 2020
Orzeł Mroczeń – Victoria Skarszew ..........– 3:1
1. SKP Słupca
17 38 37:16
2. KS Victoria Skarszew
17 37 48:30
3. LZS Orzeł Mroczeń
17 36 52:20
4. GKS Rychtal
17 34 47:25
5. KS Piast Kobylin
17 32 41:27
6. KKS Astra Krotoszyn
17 29 42:28
7. KS Stal Pleszew
17 28 26:21
8. KLKS Zefka Kobyla Góra
16 28 37:37
9. GKS Vitcovia Witkowo
16 26 22:19
10. GKS Polonus Kazimierz Bisk. 17 23 27:28
11. LKS Zjednoczeni Rychwał 17 23 35:35
12. KS Opatówek
17 22 29:32
13. MKS Dąbie
17 18 25:31
14. GKS Sompolno
17 17 24:29
15. LKS Piast Czekanów
17 14 35:50
16. LKS Raszkowianka Raszków 17 12 22:48
17. MGKS Tulisia Tuliszków
17 6 24:51
18. LZS Lew Pogorzela
15 4 14:60
Wielkopolska Liga Okręgowa Grupa 6
10. kolejka | jesień 2020
Prosna Kalisz – LZS Doruchów .................– 1:2
11. kolejka | jesień 2020
Ogniwo Łąkociny – Zawisza Łęka O. ........– 3:3
14. kolejka | jesień 2020
Pelikan Grabów – Olimpia Brzeziny .........– 3:1
1. JKS Jarota II Jarocin-Witaszyce 16 40 76:22
2. Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 16 37 50:14
3. LZS Pelikan Grabów
16 36 41:22
4. LZS Doruchów
16 32 27:28
5. GKS Grębanin
16 31 57:28
6. LKS Olimpia Brzeziny
16 26 44:33
7. LKS II Gołuchów
16 26 38:27
8. LZS Strażak Słupia
16 22 29:40
9. LZS Czajków
16 21 29:39
10. LKS Czarnylas
16 18 29:44
11. KS Prosna Kalisz
15 17 24:32
12. CKS Zbiersk
16 17 28:39
13. LKS Zawisza Łęka Opatowska 16 16 26:39
14. LZS Ogniwo Łąkociny
16 15 31:49
15. GOS Zieloni Koźminek
15 13 17:40
16. Barycz Janków Przygodzki 16 12 21:48
17. LZS Grom Golina
16 10 26:49
Wielkopolska Klasa A Grupa 9
3. kolejka | jesień 2020
Sokół Bralin – Victoria Laski .... – 1:4 dokończenie
1. LZS Płomień Opatów
13 34 39:12
2. LKS Masovia Kraszewice
13 26 50:35
3. LKS Sokół Bralin
13 23 42:25
4. KS Rogaszyce
13 20 36:25
5. GKS Iskra-Prosna Sieroszewice 13 19 26:27
6. LZS Lilia Mikstat
13 19 33:32
7. LZS Błękitni Chruszczyny
13 18 37:31
8. LZS Pogoń Trębaczów
13 17 17:16
9. LZS Tarchalanka Tarchały W. 13 16 27:30
10. LZS Victoria Laski
13 15 18:23
11. LKS Jankowy 1968
13 14 17:24
12. LZS Trzcinica
13 13 23:48
13. OKS Ostrów Wlkp.
13 11 23:39
14. KS Hanulin
13 10 13:34
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Region

gmina
16 listopada 2020 r. (poniedziałek) w ambulansie medycznym
na placu przy Urzędzie Gminy Trzcinica zostały przeprowadzone badania profilaktyczne obejmujące mammografię

G£OS TRZCINICY
grudzień 2020, nr 48 (1166)
Pierwszoklasiści otrzymali wyprawkę czytelniczą

Wyprawka dla pierwszaka

Przeprowadzono
profilaktyczne badania
Bezpłatne badania mammografem dotyczyły kobiet z grupy wiekowej 50-69 lat, które w ciągu ostatnich
dwóch lat nie korzystały z takich badań opłacanych przez NFZ. Stanowią
one część szerszego programu profilaktycznego prowadzonego aktualnie
przez Samodzielny Zakład Opieki

Zdrowotnej w Kępnie na terenie całego powiatu kępińskiego. Program ten
uwzględnia także takie działania jak:
cytologię oraz warsztaty samobadania piersi.
Kolejne badania mammograficzne odbędą się ponownie 10 grudnia
2020 roku.
Oprac. m

W listopadzie 2020 r. uczniowie
klasy I Szkoły Podstawowej w Trzcinicy otrzymali wyprawkę czytelniczą. Trafiła ona do rąk uczniów w
ramach tegorocznej edycji kampanii
społecznej Instytutu Książki „Mała
książka – wielki człowiek”. Projekt
realizowany jest ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu i jest całkowicie
bezpłatny dla szkoły i dla uczniów.
W wyprawce znalazły się: książka
„Pierwsze abecadło”, broszura „Książką połączeni, czyli uczymy się czytać
razem”, materiał pomocniczy „Kreatywny alfabet”.
Oprac. m

Dzieci z Trzcinicy otrzymały
wyprawki

Samochód pożarniczy dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Wodzicznej

GONIEC PERZOWSKI
grudzień 2020, nr 43 (948)
Ruszyły prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w Trębaczowie

Budują kanalizację

W gminie Perzów rozpoczęły się
prace przy budowie długo wyczekiwanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej z przyłączami
do posesji w miejscowości Trębaczów. W ramach inwestycji jednoetapowej przewiduje się wykonanie 6,28
km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 3.99 km kanalizacji tłocznej oraz
4 szt. przepompowni ścieków. Sieć
kanalizacyjną zaprojektowano w ciągach dróg gminnych i powiatowych,
uwzględniając warunki techniczne.
Sieć usytuowano w poboczach, minimalizując uszkodzenia nawierzchni
drogowych. Ścieki z m. Trębaczów
kierowane będą do przepompowni

głównej P1, skąd rurociągiem tłocznym transportowane będą do istniejącej kanalizacji – studni w m. Domasłów i dalej do oczyszczalni ścieków
w Perzowie.
Wykonawcą inwestycji, wybranym w drodze przetargu nieograniczonego, jest firma Przedsiębiorstwo
Budowlane M. Wawrzyniak Maria
Wawrzyniak z Ostrzeszowa. Koszt
inwestycji to 3.976.370,57 złotych,
która sfinansowana będzie częściowo
z pożyczki z Wielkopolskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Czas realizacji inwestycji przewidziany jest do
30 listopada 2022 r.
Oprac. m

Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie we współpracy z
Urzędem Gminy przeprowadził konkurs na tradycyjne nalewki domowe

Konkurs „Nalewki domowe”
Zadaniem uczestników było dostarczenie przepisu wraz z produktem. Komisja dokonała oceny, pod
uwagę brano walory smakowe jak i
estetyczne. Zwrócono uwagę także na
właściwości zdrowotne poszczególnych trunków. Spośród 38 nalewek,
które wpłynęły od 12 uczestników,
komisja wyróżniła 9. Nagrody otrzymali wszyscy biorący udział, a przepisy ukażą się w gminnej publikacji
„Na zdrowie! Nalewki domowe”.
Oprac. m

10

Wyróżnienia:

Nalewka malinowa – KGW Trębaczów
Nalewka śliwkowa – KGW Trębaczów
Nalewka z lubczyku – KGW Trębaczów
Nalewka z czarnego kwitnącego bzu
– KGW Trębaczów
Nalewka z jagód – Bożena Kawecka
Pestkówka – Justyna Świtoń
Likier cytrynowy – Joanna Nowak
Nalewka z kwiatów czarnego bzu
– Joanna Nowak
Nalewka z derenia – Marcin Fras

Jest nowy wóz

23 listopada 2020 r. przeprowadzona została kontrola przedodbiorowa nowego lekkiego samochodu
pożarniczego dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Wodzicznej. Wykonawcą
pojazdu jest Przedsiębiorstwo IUVO
CARS Częstochowa.
Wartość całości zadania to
356 331 zł, z czego 209 370,60 zł stanowią środki Samorządu Województwa Wielkopolskiego, a 146 960,40 zł
to fundusze z budżetu Urzędu Gminy
Trzcinica.
Oprac. m

Gmina Trzcinica znalazła się już czwarty raz w pierwszej setce wśród 1537 gmin wiejskich
w rankingu samorządów ogólnopolskiego dziennika „Rzeczpospolita”

Znów w pierwszej setce samorządów

W bieżącym roku jest to 68. miejsce, a w ubiegłym roku było to 77.
miejsce. Od 16 lat kapituła, której
przewodniczy były premier prof. Jerzy Buzek, dokonuje oceny samorządów w Polsce w trzech kategoriach:
miasta na prawach powiatu, pozostałe gminy miejskie i miejsko – wiejskie oraz gminy wiejskie. Zgodnie
z przyjętą przez kapitułę metodologią, ranking weryfikuje skuteczność
działań władz samorządowych w
kształtowaniu zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej, ujmowanego w strategicznych kategoriach:
trwałości ekonomicznej, trwałości
środowiskowej, trwałości społecznej
oraz w zakresie jakości zarządzania.
W kapitule zasiada 10 osób w tym
przedstawiciele komisji Samorządu
Terytorialnego Senatu, Ministerstwa
Finansów, przedstawiciele Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.
Ranking obejmuje okres minionych
czterech lat, a więc nie jest zależny
od jednorazowego wyniku i pokazuje
obiektywne zmiany, jakie zachodzą.
Gmina Trzcinica znalazła się w
pierwszej setce samorządów wiej-

skich w Polsce w następujących latach 2013 (ocena za lata 2009-2012),
2014 (ocena za lata 2010-2013),
2019 (ocena za lata 2015-2018) oraz
obecnie w 2020 roku (ocena za lata
2016-2019). Jak dodaje wójt gminy
Trzcinica Grzegorz Hadzik: to duża
satysfakcja z powodu znalezienia
się kolejny raz w pierwszej setce
tego rankingu. Jednocześnie jest

to motywacja do dalszych działań.
Dziękuję radnym, sołtysom, pracownikom Urzędu Gminy i jednostek
organizacyjnych, stowarzyszeniom,
organizacjom, a także mieszkańcom
za pomoc i wsparcie, które zaowocowało w postaci inwestycji, działań
i zmian w wielu dziedzinach życia
gminy Trzcinica.
Oprac. m

Uwaga, Uwaga, uwaga...

Drodzy Czytelnicy! Jeżeli chcielibyście na łamach naszego tygodnika wyjaśnić nurtującą Was sprawę,
zgłosić problem czy uwagę, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Przypominamy, iż w redakcji „Tygodnika Kępińskiego”
przez cały tydzień od 9.00 do 16.00 dziennikarze pełnią dyżur telefoniczny. Z chęcią wysłuchamy wszystkich
informacji na tematy związane z Ziemią Kępińską i być może uda się nam wyjaśnić najbardziej bulwersujące sprawy.
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Region

gmina
WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
grudzień 2020, nr 45 (1271)

wieści znad pomianki
grudzień 2020, nr 39 (992)

Gminny program udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany pozaklasowych
źródeł ciepła na źródła ekologiczne na terenie gminy Bralin w 2020 r.

20 listopada przy Szkole Podstawowej w Łęce Opatowskiej
w ramach Kampanii „Stawiamy na profilaktykę. Dbam o
siebie! Badam się! Wygrywam!” organizowanej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie,
przy współpracy z Ośrodkiem Profilaktyki i Epidemiologii
Nowotworów w Poznaniu, odbyły się badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat

Udzielili 22 dotacji

W pierwszych dniach listopada
zakończyła się realizacja gminnego programu udzielania dotacji dla
przedsięwzięć polegających na wymianie dotychczasowych źródeł ciepła na źródła ekologiczne. Uchwałę w
sprawie określenia zasad udzielania
dotacji celowych z budżetu gminy
radni gminy Bralin przyjęli 6 kwietnia br. Zgodnie z regulaminem wnioski o dofinansowanie można było
składać w Urzędzie Gminy Bralin od
4 maja do 30 czerwca br.
Program cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców
i już w pierwszych dwóch dniach
naboru wpłynęło tyle wniosków,
że można było rozdzielić niemal
całą kwotę w wysokości 100.000 zł,

przeznaczoną na ten cel w budżecie
gminy. Złożenie wniosku na dotację
nie było jednak jednoznaczne z jej
uzyskaniem. Osoby, które złożyły
wnioski i otrzymały dofinansowanie,
zobowiązane były między innymi do
okazania dowodu zakupu ekologicznego pieca oraz dokumentu potwierdzającego zezłomowanie starego,
tzw. kopciucha.
Finalnie, w 2020 roku zostały
udzielone 22 dotacje na łączną kwotę 85.088,00 zł. - Dotacje otrzymali
mieszkańcy, którzy wywiązali się z
podpisanych umów i zmienili sposób ogrzewania swoich domów na
bardziej ekologiczny, przyczyniając
się tym samym do zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza. Cieszy nas

fakt, że ta ekologiczna inicjatywa
spotkała się z dobrym odbiorem,
jak również to, że świadomość ekologiczna naszych mieszkańców jest
coraz większa. Sukces tegorocznego programu z pewnością przyczyni
się do zorganizowania i ulepszania
jego kolejnych edycji – powiedział
wójt gminy Bralin Piotr Hołoś.
Przeliczając efekty ekologiczne,
wynikające z realizacji gminnego
programu wymiany źródeł ciepła i
programu rządowego „Czyste powietrze” realizowanego w gminie
Bralin, szacuje się, że w 2020 r.
przestały funkcjonować 42 „kopciuchy”. - W perspektywie gazyfikacji
Bralina i wspólnych działań pomocowych gminnych i rządowych istnieje szansa na radykalną poprawę
jakości powietrza w gminie Bralin
– dodał włodarz gminy.
JR

W Urzędzie Gminy Bralin podpisano umowę z wykonawcą kolejnej inwestycji

Rusza przebudowa ulicy Polnej

16 listopada br., po rozstrzygnięciu drugiego postępowania przetargowego, wójt gminy Bralin Piotr
Hołoś podpisał umowę na realizację
zadania polegającego na przebudowie
ulicy Polnej w Bralinie. Wykonawcą
robót będzie Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z
Kępna, które reprezentował prezes
Kamil Mega i prokurent Małgorzata Szuwart. Inwestycja obejmie
wykonanie: kanalizacji deszczowej o
długości 181 m wraz ze studniami rewizyjnymi, wpustami deszczowymi
i przykanalikami, oświetlenia ulicznego o długości 200 m z 6 oprawami ulicznymi LED oraz nawierzchni
z kostki brukowej o długości 181 m,
nawierzchni z kamienia polnego o
długości 42 m i 48 m nawierzchni z
betonu asfaltowego.
Wykonanie zadania przewidziano do końca bieżącego roku. Wartość
inwestycji to 551.615,91 zł.
KW

Po podpisaniu umowy. Od lewej:
P. Hołoś, K. Mega i M. Szuwart

Gmina Łęka Opatowska jako
partner kampanii zawsze bierze
aktywny udział w działaniach promocyjnych na rzecz takich akcji
profilaktycznych. Piątkowe badania
mammograficzne rozpoczęły się od
wizyty dyrektor SP ZOZ w Kępnie
Beaty Andrzejewska oraz Mariki Możdżanowskiej, organizatorki

kampanii na miejscu postoju mammobusu. Wójt gminy Adam Kopis
podziękował za osobiste nadzorowanie przebiegu kampanii i wyraził
chęć dalszego wspieraniu tego typu
akcji. Na terenie gminy Łęka Opatowska w tym roku już po raz czwarty miał miejsce postój mammobusu.  
Oprac. m

Od września 2020 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łęce
Opatowskiej z siedzibą w Opatowie oraz w jej filiach, wydawane są wyprawki czytelnicze w ramach tegorocznej edycji
akcji Instytutu Książki - „Mała książka - wielki człowiek”

Rośnie grono
małych czytelników

Wzrost pozycji gminy Bralin w rankingu „Rzeczypospolitej”

Bralin coraz wyżej w zestawieniu

Ranking Samorządów „Rzeczypospolitej” przedstawia samorządy
pod kątem dbania o zrównoważony
rozwój, oceniając dokonania władz
lokalnych w Polsce. Weryfikacji
podlega skuteczność działań władz
samorządowych w kategoriach trwałości ekonomicznej, środowiskowej,

Mammobus w Łęce

społecznej oraz jakości zarządzania.
W gronie 1537 gmin wiejskich
gmina Bralin w bieżącym roku została
sklasyfikowana na 580. miejscu, co w
zestawieniu z 626. miejscem w 2019 r.
i 828. miejscem w 2018 r. pozwala z
optymizmem spoglądać w przyszłość.
- Dzięki przedsiębiorczości i praco-

witości mieszkańców gminy Bralin,
przedsiębiorców oraz dobrej współpracy wszystkich jednostek w gminie
możemy być usatysfakcjonowani ze
znaczącego awansu w rankingu, co
jest, oczywiście, motywacją do dalszej
pracy na rzecz naszej gminy – podkreśla wójt Piotr Hołoś.
KW

Uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego

Awanse dla nauczycieli

Wójt wręczył nauczycielkom
akty nadania stopnia awansu

Zainteresowanie akcją jest duże,
dzięki czemu grono małych czytelników stale się powiększa, a zainteresowanie nie słabnie pomimo niekorzystnej sytuacji epidemicznej w
kraju oraz ograniczeń w działalności
placówek bibliotecznych.
Każdy przedszkolak (roczniki
2014-2017), który przychodzi do biblioteki, otrzymuje bezpłatną wyprawkę czytelniczą oraz kartę do
zbierania naklejek. Za każdą wizytę
zakończoną wypożyczeniem przynajmniej jednej książki otrzymuje naklejkę, a po uzbieraniu dziesięciu bibliotekarze wręczają dzieciom dyplomy
uznania oraz upominki.
Poprzednie edycje realizowane w
placówkach bibliotecznych na terenie
gminy Łęka Opatowska cieszyły się

sporym zainteresowaniem i przełożyły się na liczne grono wiernych czytelników, którzy odwiedzają bibliotekę regularnie, nawet po zakończeniu
udziału w projekcie. Bibliotekarze
starają się zapewnić najmłodszym
ciekawą i bogatą ofertę wydawniczą,
uwzględniając przy tym indywidualne preferencje czytelnicze dzieci.
Wyprawki czytelnicze są dostępne w bibliotece oraz w filiach, wszystkich uprawnionych, którzy jeszcze
nie skorzystali z oferty zapraszamy
po odbiór darmowych książeczek.
- Drodzy rodzice, pozwólcie swoim
dzieciom poznać i odkryć bibliotekę - to naprawdę wspaniałe miejsce
– zachęca bibliotekarka Gabriela
Brzezińska.
Oprac. m

Za zebranie 10 naklejek dzieci
otrzymują dyplomy i upominki

W Urzędzie Gminy Bralin odbyło
się wręczenie aktów nadania stopnia
awansu nauczyciela mianowanego
nauczycielom Szkoły Podstawowej w
Bralinie. Z rąk wójta Piotra Hołosia
akty awansu otrzymały: Joanna Mikołajczyk i Katarzyna Krupa.
Wójt przekazał nauczycielom
gratulacje. Życzył im dalszego rozwoju zawodowego, satysfakcji z
wykonywanej pracy, sukcesów oraz
wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. Podczas
uroczystości panie złożyły uroczyste
ślubowanie.
KW
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Ogłoszenia

drobne

Og³oszenia drobne przyjmujemy w redakcji w godz. 9.00-16.00 lub tel. 62 / 78 292 84
NIERUCHOMOŒCI kupiÊ
Kupię ziemię orną lub wezmę w dzierżawę.
Tel. 502 385 248.
(TK 153/12/20)
Kupię działkę w Klinach, Hanulinie, Zosinie
lub Białym Młynie. Tel. 795 413 001.
(TK 155/11/20)
Kupię garaż w Kępnie, ul. Wiosny Ludów/
Spółdzielcza. Tel. 661 995 884.
(TK 155/11/20)
Kupię grunt rolny w okolicach Kępna, przy
drodze asfaltowej, powyżej 6 ha.
Tel. 604 257 457.
(TK 415/10/17)

Do wynajęcia hala ocieplona 200 m2, osobny
dojazd, duży plac manewrowy, wszystkie
media. Możliwość adaptacji 400 m2. Okolice
Kępna. Tel. 604 964 368. (TK 160/11/20)
Wynajmę dom jednorodzinny w zabudowie
szeregowej o powierzchni 64 m2, w pełni
wyposażony, w Rychtalu. Tel. 669 573 455 /
886 809 584.
(TK 157/10/20)
Poszukuję pokoju do wynajęcia w Kępnie.
Tel. 606 757 246.
NIERUCHOMOŒCI sprzedam

Kupię łąkę lub grunt rolny na terenie Kępna.
Tel. 604 257 457.
(TK 394/10/17)

Sprzedam gospodarstwo rolne o powierzchni
12,60 ha wraz z budynkami gospodarczymi
w Rychtalu. Tel. 669 573 455 / 886 809 584.
(TK 156/10/20)

NIERUCHOMOŒCI WYNAJMÊ

US£UGI

Wynajmę mieszkanie w Kępnie.
Tel. 606 757 246.

Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 509 543 677.
(TK 1/01/20)

Prywatny Gabinet Stomatologiczny i Medycyny Estetycznej

Renata Gigiel-Mnich
Kępno, ul. Poniatowskiego 5
Tel. 601 490 282

Usługi wykończeniowe: gładzie gipsowe, malowanie, tynki, okładziny: z kamienia, cegły, płytek.
Tel. 512 444 417.
(TK 159/11/20)
Przyjmę zlecenie na prace porządkowe w domu
lub ogrodzie. Mogę też zaopiekować się osobą
starszą z Kępna. Tel. 606 757 246.
Docieplanie stropodachów, ścian
i podłóg poprzez wdmuchiwanie
wełny mineralnej i granulatu styropianowego lub wtłaczanie pianki
w mur dokanałowo - wycena gratis.
Tel. 503 930 817.
(TK 116/03/17)
rolnicze
Likwidacja gospodarstwa. Sprzedam:
ciągnik rolniczy 130 KM, ciągnik z turem
90 KM, kombajn zbożowy Deutz Fahr,
agregat uprawowo-siewny 3m ścieżki
technologiczne oraz inny sprzęt potrzebny
do prowadzenia gospodarstwa. Sprzęt zadbany, nie starszy niż 12 lat. Od nowości
w gospodarstwie. Tel. 604 964 368.
(TK 161/11/20)
Sprzedam ziemniaki odpadowe.
Tel. 609 467 288.
(TK 158/11/20)
Kupię ciągniki i maszyny rolnicze.
Tel. 602 811 423.
(TK 69/01/13)

Przyjęcia prywatne: poniedziałek - czwartek

Zabiegi medycyny estetycznej:
- osocze bogatopłytkowe
- botox
- kwas hialuronowy i inne
Zabiegi stomatologiczne
Zapraszam na świąteczne promocje!

do wynajęcia

lokal handlowo-usługowy

o powierzchni 21 m2
w sklepie intermarche
w wieruszowie.

kontakt: 600 959 111.
12
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W ciągłej sprzedaży byczki mięsne i jałówki
czarno-białe. Tel. 693 258 228. (TK 3/01/20)

różne

motoryzacja

Przyjmę gruz lub ziemię. Tel. 792 770 054.
(TK 162/11/20)

SKUP AUT. PŁACIMY NAJWIĘCEJ!
Tel. 503 616 006.
(TK 128/08/20)

skup katalizatorów. Tel. 503 520 607.
(TK 132/09/20)

Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa w Kępnie
posiada do wynajęcia:
- mieszkanie socjalne z łazienką wspólną na korytarzu,
o powierzchni użytkowej 21,35 m2, ul. Spółdzielcza 11 w Kępnie,
- lokale użytkowe w pawilonie handlowym na Os. 700-lecia 10,
o powierzchni użytkowej: 22,40 m2, 14,20 m2, 17,10 m2, 34,03 m2,
- lokal użytkowy przy Al. Marcinkowskiego 13,
powierzchnia użytkowa - 131,73 m2,
- lokal użytkowy przy ul. Spółdzielczej 13,
powierzchnia użytkowa - 43,24 m2.
Więcej informacji: w biurze Spółdzielni - ul. Spółdzielcza 13
lub pod nr tel. 62 / 78 275 21 w godz. 7:00 - 15:00.

Ogłoszenia

Zatrudnię osoby
z doświadczeniem
do prac
remontowowykończeniowych.
Tel. 603 516 605

reklamy

Sklep internetowy
Lijo Butik
63-600 Kępno
Filia: 98-400 Wyszanów
Tel. 608 014 901
e-mail: kontakt@lijobutik.pl

lijobutik
@lijobutik
www.lijobutik.pl

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Łęka Opatowska podaje do publicznej wiadomości, iż został
sporządzony i wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej
własność Gminy Łęka Opatowska przeznaczonej do zbycia w trybie
bezprzetargowym. Wykaz wywieszono w siedzibie Urzędu Gminy Łęka
Opatowska i na tablicach ogłoszeń w sołectwach oraz opublikowano na
stronie internetowej: http://www.lekaopatowska.bip.net.pl.
Okres wywieszenia - 21 dni od 3 grudnia 2020 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Budownictwa,
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Łęka
Opatowska – ul. Akacjowa 4, pok. nr 111-112 (tel. 62 / 78 145 32).
Łęka Opatowska, 3 grudnia 2020 r.

- opony, felgi: sprzedaż,
montaż, wyważanie, naprawa
- prostowanie felg aluminiowych
- serwis i sprzedaż czujników
TPMS

WÓJT GMINY ŁĘKA OPATOWSKA
/-/ Adam Kopis

Gabinet chirurgiczny

Wojciech Żółtaszek
Wtorki od 16:00 / tel. 508 139 409.

Gabinet Internistyczno
-Kardiologiczny
Agnieszka Żółtaszek
Środy od 16:00 / tel. 501 508 670.

Fachowa

korekta

MYS-MEDICA, al. Topolowa 1, Kępno
Telefon: 62 501 32 32.

tekstów.

Tel. 608 737 766.

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

TAPICERÓW

mechanika blacharstwo
samochodowe

NA BARDZO DOBRYCH
WARUNKACH PRACY I PŁACY.

export - import

wiesław waloszczyk
adres zakładu:
ul. Poniatowskiego 24,
63-600 Kępno,
tel. (62) 78 245 58,
602 570 336

Drodzy Czytelnicy,
„Tygodnik Kępiński” można
znaleźć także w internecie.
Serdecznie zapraszamy
na stronę
www.tygodnikkepinski.pl
oraz na Facebook
www.facebook.com/
tygodnikkepinski

62 / 78 141 12,
601 815 606.
ADRES: Piaski 1c.

tel .:

TAPICERÓW, operatorów
maszyn oraz osoby
do zbijania stelaży
tapicerskich.

MASAŻ I REHABILITACJA
DOMOWA - TANIO.
TEL. 723 882 777
Tygodnik Kępiński 3 grudnia 2020
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Recenzje

ogłoszenia

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje
Marcin Pełka - „Bladość powłok”
Reforma służby zdrowia wreszcie zakończyła się sukcesem. Niekończące się kolejki
zniknęły niczym zły sen, a procesy diagnozowania i leczenia bez udziału lekarzy oraz
pielęgniarek przebiegają szybko i sprawnie. Pacjenci są zadowoleni, choć wyglądają nieco
blado. Ziemia w niedalekiej przyszłości walczy z nasilającym się efektem cieplarnianym, a
poza tym obcy są wśród nas. Czasami mają wrogie nastawienie, innym razem są przyjaźni,
a jeszcze innym traktują nas jak zgraję półgłówków. Taką właśnie, trochę śmieszną,
a trochę straszną wizję przyszłości znajdziecie w opowiadaniach ze zbioru „Bladość
powłok”. Szalone, ironiczne, prześmiewcze, a jednocześnie skłaniające do zadumy nad
tym, dokąd zmierza nasza cywilizacja – od tej lektury nie sposób się
oderwać!
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Agnieszka Jeż - „Zwyczajne cuda”
Ogłoszenie powieszone na osiedlowej tablicy daje początek niezwykłym wydarzeniom.
Pozornie niezwiązane ze sobą nitki różnych historii zaczynają się splatać w jedną
opowieść o miłości, bo przecież przed świętami każdy jeszcze mocniej pragnie kochać
i być kochanym. Losy bohaterów przecinają się w najmniej oczekiwanych momentach i
miejscach. Przypadek, przeznaczenie, pomyłka, praca nad sobą czy rozmazana cyfra w
ogłoszeniu – co sprawi, że w końcu każdy z nich powie: „To właśnie miłość?”. Słodkogorzka, wzruszająco-zabawna opowieść o tym, jak wypatrując gwiazdki na niebie, nie
przegapić cudów, które są na wyciągnięcie ręki. Całkiem zwyczajnych i
jednocześnie najwspanialszych.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

680 zł / tona

CHOJMEX fabryka mebli
Chojęcin
5a mebli
CHOJMEXSzum
fabryka
63-640 Bralin
Chojęcin
Szum 5a
63-640 Bralin

Megan Miranda - „Co o mnie wiesz?”
Leah z dnia na dzień traci wszystko – karierę, chłopaka, znajomych. Na szczęście może
jeszcze liczyć na Emmy. Razem przeprowadzają się do małego miasteczka, gdzie Leah
zaczyna wszystko od nowa. Niespodziewanie w jej życiu pojawia się David Cobb,
napastliwy adorator. Kiedy mężczyzna zostaje oskarżony o napaść na znalezioną w lesie w
stanie krytycznym Bethany, Leah jest przerażona. Tymczasem Emmy nie wraca do domu.
Leah zgłasza jej zaginięcie i dowiaduje się, że ktoś taki jak Emmy… nie istnieje. Leah,
Bethany i Emmy są do siebie łudząco podobne. Bethany walczy o życie w szpitalu. Emmy
zaginęła i nie pozostał po niej ślad. Leah już nie wie, kim tak naprawdę jest.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 49
Prószyñski i S-ka

SPONSORZY NAGRÓD:

Litery z pól z numeracj¹ utworz¹ rozwi¹zanie, które nale¿y nades³aæ pod adresem:

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 9 grudnia 2020 r.

Wszystkie rozwi¹zania wezm¹ udzia³ w losowaniu ksi¹¿ek ufundowanych przez wydawnictwa:
„Znak”, „Zysk i S-ka”, „Fronda” / „Zona Zero”, „Powergraph”, „Oficynka”, „Czwarta Strona”
„Filia”, „Sonia Draga”, „Marginesy”, „Novae Res”, „Kobiece” „Otwarte” i „Prószyñski i S-ka”:

1. Marcin Pełka - „Bladość powłok”,
2. Megan Miranda - „Co o mnie wiesz?”,
3. Agnieszka Jeż - „Zwyczajne cuda”
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 48 nagrody otrzymuj¹:

Paweł Dawid (Kępno),
Wanda Kotowska (Kępno).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Horoskop

ogłoszenia

DY¯URY APTEK

Baran 21 III – 20 IV
Postaraj się docenić dobre rzeczy, jakie Cię otaczają i na jakie zapracowałeś. Nic Ci teraz nie grozi
i możesz być pewien, że sporne sprawy wyjaśnią
się na Twoją korzyść. Pewna wiadomość poprawi
ci humor i sprawi, że Twoje nadzieje odżyją.

Byk 21 IV – 21 V
Weźmiesz udział w ostrej dyskusji, ktoś sprawdzi
siłę Twoich argumentów. Bądź czujny i nie daj
się zaskoczyć. Powodzenie jest po Twojej stronie, a Twoja postawa zaimponuje pewnej ważnej
osobie.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Karta wróży zakończenie starych spraw i konieczność zmiany planów. Możesz jednak wyolbrzymiać niektóre kłopoty i podejmować decyzje pod
wpływem emocji. Nikt nie zdoła sprawić, abyś
zmienił swoje zdanie.

Rak 23 VI – 22 VII
Bądź serdeczny i życzliwy, ale pilnuj swoich interesów. Unikaj w tym tygodniu otwartych sporów, bo
możesz stać się ofiarą cudzych intryg. W miłości
karta zapowiada spory, ale zamiast się złościć,
weź pod uwagę dobre intencje ukochanej osoby.

Lew 23 VII – 22 VIII
W okolicznościach, które wydadzą Ci się nieprzychylne, tkwi nowa szansa. Musisz ją dostrzec i wykorzystać. Nie działaj pochopnie, nie ulegaj presji
chwili. Kieruj się jasnymi zasadami i nie sięgaj po
niedozwolone metody.

Panna 23 VIII – 22 IX

1.

Apteka „Centrum” - 3.12.2020 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.
Apteka „Św. Maksymiliana” - 4.12.2020 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.
Apteka „Burchacińscy” - 5.12.2020 r.,
ul. Warszawska 44, tel. (62) 78 201 87.
Apteka „Na Zdrowie” - 6.12.2020 r.,
ul. Warszawska 30, tel. (62) 59 930 81.
Apteka „Dr. Max” - 7.12.2020 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.
Apteka „Na Zdrowie” - 8.12.2020 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.
Apteka „Przy Szpitalu” - 9.12.2020 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 48a, tel. 600 47 52 82.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

STOLARZY

pomocników stolarzy
NA BARDZO DOBRYCH
WARUNKACH PRACY I PŁACY.
62 / 78 141 12,
62 / 78 141 13,
601 537 812.
ADRES. Piaski 1c.

Porozmawiaj z przyjacielem, a wspólnie wpadniecie na doskonałe pomysły. Pojawi się możliwość
pogodzenia się z osobą, która była na ciebie obrażona. Bądź szczery i wyrozumiały, a spotkasz się
z życzliwością i wsparciem ze strony innych ludzi.

tel.

UWAGA!

Waga 23 IX – 23 X

Skorpion 24 X – 21 XI
Pojawi się szansa, aby porzucić stare schematy i
zacząć wszystko od nowa. Najgorsze już za Tobą.
W tym tygodniu musisz pogodzić się porażką lub
niepowodzeniem, na które już nie masz wpływu.
Nie szarp się, nie rozdrapuj starych ran.

Strzelec 22 XI – 21 XII
W tym tygodniu będziesz spierał się z kimś lub kłócił. Twoja ambicja i przekonanie o słuszności własnych pomysłów popchnie Cię w stronę otwartego konfliktu. Zbierz argumenty, zastanów się nad
strategią i z odwagą realizuj swoje plany.

Koziorożec 22 XII – 19 I
Ktoś sprawiedliwy i rozważny zgodzi się pomóc Ci
w ważnej sprawie. Nie odrzucaj dobrych rad, tylko
spokojnie je przemyśl. Nie daj się też ponieść zbyt
silnym emocjom i egzaltowanym uczuciom i nie
podejmuj decyzji pod ich wpływem.

Wodnik 20 I – 18 II
Rozwiążesz swoje problemy dzięki intuicji i właściwemu wyczuciu sytuacji. Pojawisz się właśnie
tam, gdzie trzeba i w porę zapobiegniesz kłopotom. Uśmiechem i dowcipem zdziałasz więcej, niż
marsową miną.

Ryby 19 II – 20 III
Otrzymasz dobre wiadomości lub dwuznaczna
sytuacja wyjaśni się, a nawet obróci na Twoją korzyść. We wszystkim pomogą Ci przyjaciele, a ich
dobre rady zachęcą Cię do działania. Karta zapowiada też nowe, sympatyczne znajomości.

„ŚWIAT TKANIN”

przeniesiony na ul. Staszica 2
w Kępnie (były Bajkoland)
Świat tkanin duży wybór - zgodne ceny.
Świat tkanin - my Cię ubierzemy.

Zapraszamy!!!
Kępno, ul. Staszica 2,
tel. 507 065 800.

Ma
na ter
su iał
kc
es

(62) 78 292
reklamy
i ogłoszenia
drobne
przyjmujemy
codziennie
(pn.-pt.)
w godz.
9.00-16.00.
kontakt:

(62) 78 292 84

KUPIĘ

ODZNAKI
I WPINKI

SPORTOWE

najlepiej
większe kolekcje

Kontakt:
602 639 236

Z teki Marka Kameckiego

Karta 9 mieczy to karta pesymizmu i przemęczenia. Zbyt wiele stresujących spraw i nagłych zobowiązań może źle wpłynąć na Twoje zdrowie. Zadbaj o siebie i odpocznij, nie myśl wciąż o trudnych
sprawach.

RE
I OG£OSZENIA D
PRZYJMUJEMY CODZ
(P
W GODZ. 9.0
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Ogłoszenia

reklamy

63-645 Łęka Opatowska
Piaski k. Kępna 1A
tel. 62 / 78 141 10, tel./fax 62 / 78 141 11

Oferujemy:
panele podłogowe i boazeryjne,
sztukaterie, sprzedaż i usługowe
cięcie płyt, tarcicę sosnową
i brzozową różnej grubości,
tarcicę konstrukcyjną, kantówki,
wałki, produkcja listew MDF
wykończeniowych do mebli.

Zapraszamy do hurtowni
Piaski k. Kępna 1A

Oferujemy meble do:
pokoju młodzieżowego, pokoju dziennego,
przedpokoju, sypialni, biura, jadalni i łazienki,
a także panele boazeryjne i podłogowe.
Zapraszamy na zakupy do sklepu internetowego
16
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